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Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Sumário:
I — Consistindo a liquidação em sentido estrito no apuramento do imposto devido por
aplicação de uma taxa pré-definida na lei à matéria tributável, não pode deixar de
concluir-se que essa liquidação só pode ser um acto consequente da determinação
da respectiva matéria tributável.
II — Não sendo a liquidação do IRC um acto consequente do acto de liquidação de
IVA, a anulação da liquidação deste não se repercute na liquidação do IRC.
Processo n.º 14/14-30.
Recorrentes: A… e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A…………., B……………., C………………., SOCIEDADE IRREGULAR, com os demais
sinais dos autos, recorreram para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Mirandela, exarada a fls. 78 e segs. dos autos, que julgou improcedente a
oposição que deduziram à execução fiscal n.º 02364200801006355, contra eles instaurada no Serviço
de Finanças de Alijó para cobrança de dívida de IRC referente ao ano de 2005 e acréscimos legais, no
montante global de € 20.000,81.
Terminaram as suas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
- A liquidação de I.R.C. em causa na execução resulta do recurso aos métodos indirectos de
determinação da matéria colectável.
- No caso tal liquidação foi precedida da liquidação, por recurso aos mesmos métodos, do
I.V.A.
- O I.R.C. aqui em causa resulta exactamente da correcção efectuada em sede de I.V.A.
- Tendo sido declarada anulada a liquidação de I.V.A., tal declaração estende os seus efeitos a
todos os factos produzidos à sombra da liquidação anulada.
- Mesmo para quem entenda, como entende o Mmº Juiz Recorrido os efeitos do caso julgado,
não pode ignorar as consequência da declaração de anulação e o seu efeito retroactivo - destruição de
todos os efeitos produzidos à sombra do facto anulado.
- A Administração Tributária mesmo sem recurso à oposição, deveria, oficiosamente, ter declarado
extinta a execução.
- Foi violado para além do mais o disposto no artº. 289º do C.Civil.
Nestes termos e nos demais que V. Exas. doutamente suprirão deve a Sentença ser revogada e
substituída por outra que julgue a Oposição provada e procedente e em consequência extinta a execução fiscal.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. Por Acórdão proferido a fls. 104 e segs., o Tribunal Central Administrativo Norte julgou-se
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, declarando competente para o efeito o
Supremo Tribunal Administrativo, no entendimento de que nele está exclusivamente em causa matéria
de direito.
1.4. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Administrativo, o Exmº Procurador-Geral-Adjunto
emitiu parecer no sentido de que devia ser negado provimento ao recurso e mantido o julgado, e, aderindo
à argumentação vertida no parecer do Exmº Magistrado do Ministério Público junto da 1ª instância,
limitou-se a acrescentar que «o art. 289º do C.Civil que os ora recorrentes sustentam ter sido violado
pela sentença recorrida é manifestamente inaplicável ao caso dos autos pois que o mesmo se refere aos
efeitos da declaração de nulidade ou anulação de negócio jurídico e nenhuma questão dessa natureza
está em causa nos presentes autos.».
1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na decisão recorrida constam como assentes os seguintes factos:
1) Os Oponentes, enquanto sociedade irregular, foram alvo de procedimento inspectivo incidente
sobre o exercício de 2005;
2) Deste procedimento resultaram correcções à matéria tributável de IRC e de IVA, com recurso
à avaliação indirecta, no valor de € 71.148,39 e de € 25.825,82, respectivamente — cfr. doc. 1 junto
com a p.i. a fls. 31 dos autos;
3) Os Oponentes apresentaram pedido de revisão, nos termos do art.º 91º da L.G.T., o qual foi
indeferido — cfr. doc. 1 junto com a pi a fls. 31 dos autos;
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4) Foram então emitidas as respectivas liquidações adicionais de IVA e de IRC para o ano de
2005;
5) Os Oponentes apresentaram Impugnação Judicial contra as liquidações de IVA, a qual veio a
correr termos no TAF de Mirandela sob o n.º 363/08.OBEMDL — cfr. doc. 2 junto com a p.i., a fls. 32
a 39 dos autos;
6) Por sentença proferida em 20.01.2011, a Impugnação das liquidações de IVA foi julgada procedente, nos termos e com a fundamentação de fls. 33 a 39 dos autos que se têm por integralmente
reproduzidas;
7) Os Oponentes deduziram também Impugnação Judicial contra a liquidação adicional de IRC relativa ao exercício de 2005, a qual veio a ser tramitada neste TAF de Mirandela sob o n.º 365/08.6BEMDL
— cfr. doc. de fls. 69 ss dos autos;
8) Por sentença proferida em 12.01.2010, foi julgada procedente a excepção de intempestividade
e julgada improcedente a Impugnação Judicial da liquidação adicional de IRC — cfr. doc. de fls. 69 ss
dos autos;
9) Para cobrança coerciva da dívida de IRC referente ao exercício de 2005 foi instaurado, em
24.06.2008, no Serviço de Finanças de Alijó, o PEF n.º 02364200801006355— cfr. fls. 3 dos autos.
10) Os Oponentes foram citados para o Processo Executivo, tendo apresentado a presente Oposição — cfr. fls. 43 a 46 dos autos.
3. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou improcedente a oposição que os ora
Recorrentes deduziram à execução fiscal n.º 02364200801006355, contra eles instaurada para cobrança
de dívida de IRC referente ao ano de 2005 e acréscimos legais, e que emerge de liquidação adicional
efectuada pela Administração Tributária na sequência de uma acção inspectiva que teve por objecto o
exercício do ano de 2005.
Conforme se extrai do probatório, dessa acção inspectiva resultaram igualmente correcções em sede
de IVA e actos de liquidação adicional desse imposto, que foram objecto de processo de impugnação
judicial que veio a ser julgado procedente com fundamento na ilegalidade do recurso à avaliação indirecta. Mais se colhe do probatório que os Recorrentes intentaram também impugnação judicial contra
a liquidação adicional de IRC, que, no entanto, foi julgada improcedente, por intempestiva.
Nesta oposição, dirigida à execução fiscal destinada à cobrança da dívida de IRC, os oponentes
peticionam a extinção da execução com fundamento na anulação do acto de liquidação subjacente,
anulação que radicam na decisão proferida na impugnação judicial que deduziram contra as liquidações
adicionais de IVA – seja porque nela foi reconhecida a ilegalidade do recurso à avaliação indirecta que
determinou as correcções da matéria tributável desse exercício, seja porque a anulação da liquidação
de IVA produzirá efeitos na liquidação de IRC, na medida em que terá sido a liquidação de IVA que
serviu de base à posterior liquidação de IRC.
O tribunal a quo julgou a oposição improcedente, com a seguinte argumentação:
«(…) há então que analisar a sentença proferida no Processo de Impugnação Judicial n.º 363/08.
OBEMDL.
Este processo teve por objecto as liquidações adicionais de IVA, referentes ao ano de 2005, sendo
peticionada a sua anulação com fundamento na indevida aplicação e errada quantificação da matéria
tributável por aplicação de métodos indirectos.
Este pedido de anulação das liquidações foi julgado procedente mediante sentença entretanto
transitada, que anulou as liquidações de IVA impugnadas. (…)
Não obstante os fundamentos de anulação das liquidações de IVA resultarem de um juízo quanto
à (não) demonstração dos pressupostos que legitimariam o recurso à avaliação indirecta por parte da
Administração Tributária, os efeitos jurídicos emergentes do julgado circunscrevem-se ao objecto da
causa (o acto tributário de liquidação de IVA), e relativamente às causas de pedir que determinaram
a procedência do pedido que aí foi apreciado e decidido.
Quer isto dizer que, ao contrário do que pretendem os Oponentes, não se mostra possível estender
os efeitos do caso julgado anulatório sob escrutínio, nomeadamente no que tange à causa de pedir que
aí foi objecto de apreciação por parte do Tribunal, para outros actos, maxime à liquidação de IRC
referente ao mesmo ano, e emergente do mesmo procedimento inspectivo.
Na verdade, a causa de pedir, enquanto pressuposto fáctico-jurídico do qual emerge o efeito
jurídico que vem peticionado ao tribunal, naturalmente que lhe está pré-ordenada e limitada, por não
possuir autonomia quanto ao efeito jurídico constante do dispositivo sentencial.
Neste enfoque, o caso julgado material surge recortado e limitado pelo efeito constitutivo emergente da sentença (a anulação das liquidações de IVA), e quanto à causa de pedir que aí resultou
invocada com sucesso, sendo que o alcance da procedência da causa de pedir se mostra limitada ao
efeito anulatório do acto tributário que constituiu o objecto do processo de Impugnação Judicial, não
tendo qualquer efeito irradiante quanto a outros actos que não tenham constituído objecto do processo
que foi objecto de julgamento.
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Nesta medida, o que foi decidido na impugnação judicial das liquidações de IVA não tem
quaisquer efeitos jurídicos ao nível da subsistência da liquidação de IRC relativa ao ano de 2005,
nem da sua execução coerciva, decorrido que se mostre o período de cobrança voluntária, liquidação de IRC esta que se mostra inclusivamente consolidada, pela improcedência da Impugnação
Judicial n.º 365/08.6BEMDL que contra essa mesma liquidação foi intentada pelos Executados, mas
sem sucesso, atenta a caducidade do direito de agir que aí foi apreciada e decidida, sendo que não
poderá ser apreciada em sede de Oposição a legalidade concreta da liquidação, por tal não resultar
legalmente permitido pelo art. 204º, n.º 1, do CPPT.
De resto, e como é salientado com toda a propriedade pelo Digno Magistrado do Ministério
Público, em rigor, para além da diferente natureza do tipo de tributação em sede de IRC e de IVA (no
primeiro tributa-se o rendimento, enquanto que no segundo, é o consumo que é sujeito a tributação),
os factos tributários na origem da tributação são também distintos posto a tributação do rendimento
das pessoas colectivas assentar no lucro real, enquanto que a tributação em sede de IVA, assenta nas
operações económicas (transmissões e prestações de serviços).
Pelo que - incluso - em cada uma das áreas de tributação, estão em causa distintas matérias
tributáveis.
Assim, e porque a liquidação de IRC relativa ao ano de 2005 se mantém juridicamente válida e
vigente, subsiste a obrigação tributária que subjaz à execução fiscal.
Razão por que improcede a presente Oposição.»
Os Recorrentes insistem que a anulação das liquidações de IVA, abrangendo retroactivamente todos
os factos consequentes dessa liquidação, repercutiu os seus efeitos na liquidação do IRC subjacente à
execução em causa, por esta liquidação resultar da mesma correcção levada a cabo em sede de IVA, e
isto independentemente da extensão dos efeitos do caso julgado, por ter sido a liquidação de IVA que
serviu de fundamento à posterior liquidação de IRC, e aduzem que a sentença viola, além do mais, o
disposto no art. 289º do Código Civil.
A questão que se coloca neste recurso é, pois, a de saber se, resultando da mesma acção inspectiva
e relativamente ao mesmo exercício, correcção da matéria tributável que origine liquidações adicionais
de IVA e de IRC, a anulação das liquidações adicionais de IVA projecta, ope legis, os seus efeitos na
liquidação adicional de IRC.
Vejamos.
Importa, desde já, sublinhar que da leitura das conclusões das alegações de recurso resulta evidente
que os Recorrentes confundem o procedimento de apuramento da matéria tributável com o acto final
de liquidação do tributo e, a partir daí, assentam toda a sua tese no contágio dos efeitos anulatórios,
num axioma viciado nos respectivos pressupostos.
Com efeito, depois de partirem das premissas de que o IRC foi apurado com recurso a métodos
indirectos de determinação da matéria tributável, tal como o IVA, e de que a liquidação de IVA precedeu
a liquidação de IRC, concluem que foi aquela liquidação que deu causa a esta, ou seja, e em última
análise, que a liquidação de IRC é um acto consequente da liquidação de IVA.
Ora, desde logo, consistindo a liquidação (em sentido estrito) no apuramento do imposto devido
por aplicação de uma taxa pré-definida na lei à matéria tributável, não pode deixar de se concluir
que essa liquidação só pode ser um acto consequente da própria determinação da matéria tributável.
E se é certo que uma mesma actividade económica pode ser alvo de mais do que um tributo, é
também indubitável que cada tributo obedece a regras próprias de incidência objectiva, evidenciadas
pelos distintos factos tributários que nelas são contemplados, e que delimitam, em cada tributo, a matéria a tributar.
É neste quadro que consensualmente se entende que no IRC se tributa o rendimento e que o IVA
incide sobre o consumo (cfr. arts. 1º do CIVA e 1º e 3º do CIRC). Com efeito, uma mesma operação
económica pode ser tributada em IVA e gerar IRC, por se consubstanciar na transmissão de um bem
e criar um rendimento: o IVA incide sobre o valor da transmissão, enquanto o IRC incide sobre o
rendimento obtido.
O que significa que o IVA e o IRC têm campos de aplicação totalmente díspares e estanques
entre si.
Daí que, uma liquidação de IRC nunca poderia ter por base ou ser uma consequência de uma
liquidação de IVA, ainda que essas liquidações respeitem ao mesmo exercício.
E também não se detecta em que medida é que a circunstância de as liquidações de ambos os
tributos terem decorrido da determinação da matéria colectável por métodos indirectos pode ter a virtualidade de unir os seus destinos. Nem os Recorrentes o explicam, apesar de exararem nas conclusões
do recurso que tal efeito se produziu.
Cumprirá referir que o art. 289º do Código Civil, respeitando aos efeitos da declaração de nulidade
e da anulação dos negócios jurídicos, não tem aplicação no caso em apreço, desde logo porque não está
em causa qualquer negócio jurídico.
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Impõe-se, pois, concluir que a anulação da liquidação do IVA nenhuma repercussão pode ter na
liquidação de IRC e, por conseguinte, a sentença recorrida, que assim decidiu, julgando a oposição
improcedente, terá de manter-se na ordem jurídica.
Improcedem, assim, todas as conclusões das alegações do recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pelos Recorrentes.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Custas. Valor da UC. Processo pendente. Regulamento das Custas Processuais (RCP).
Sumário:
O valor da Unidade de Conta a considerar para os processos tributários pendentes em
19 de Abril de 2009, data da entrada em vigor genérica do Decreto-Lei n.º 34/2008,
de 26 de Fevereiro, é o que resulta do artigo 22.º deste diploma (na redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 181/2008, de 28 de Agosto) e a tal conclusão não obsta
o disposto no n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.
Processo n.º 253/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, 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 do despacho, proferido em 5/9/2013, pela Mma. Juíza do TAF de
Sintra (na oposição à execução fiscal deduzida pela ora recorrida A……………, S.A., com os demais
sinais dos autos) no qual se determinou a notificação da AT para proceder ao pagamento da taxa de
justiça ainda em dívida, no entendimento (implícito) de que o valor da UC a considerar para os processos pendentes em 19/4/2009 (data da entrada em vigor do DL 34/2008, de 26/2), é o que resulta do
art. 22º desse diploma, na redacção dada pelo DL 181/2008, de 28/8.
1.2. Termina as alegações de recurso formulando as Conclusões seguintes:
A. O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo parece entender que o valor de taxa de justiça pago nos
termos do art. 15º do RCP será insuficiente, possivelmente em virtude de o valor da unidade de conta
processual considerado pela Fazenda Pública aquando da autoliquidação de Taxa de Justiça nos termos
do art. 15º RCP ter sido o que se encontrava em vigor à data em que se iniciou o processo judicial
(€ 96,00) e não o valor actual (€ 102,00), em observância do disposto no art. 5º, n.º 3 do RCP, após a
entrada em vigor da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.
B. No entanto, entende respeitosamente a Fazenda Pública, salvo o devido respeito que tal decisão
ora objecto de recurso decorre de um entendimento proferido em contexto legal distinto do que existe
actualmente, após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.
C. Conjugando o disposto no art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, sob a epígrafe “Aplicação no tempo” com o disposto no art. 5º do RCP, entende a Fazenda Pública que o Regulamento das
Custas Processuais é aplicável a todos os processos iniciados após a sua entrada em vigor e, sem prejuízo
do disposto nos números seguintes, aos processos pendentes ou iniciados após 29 de Março de 2012;
D. Sendo que (relativamente a todos os processos pendentes após a entrada em vigor do RCP)
todos os montantes cuja constituição da obrigação de pagamento ocorra após a entrada em vigor da
presente lei, nomeadamente os relativos a taxas de justiça, a encargos, a multas ou outras penalidades,
são calculadas nos termos previstos no Regulamento das Custas Processuais, na Redacção que lhe é
dada com a presente lei;
E. De acordo com o disposto no n.º 3 do art. 5º do RCP, o valor correspondente à UC para cada
processo fixa-se no momento em que o mesmo se inicia, independentemente do momento em que a
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taxa deva ser paga, pelo que nestes termos, o valor da UC nos presentes autos se fixou na data em que
se iniciou o procedimento judicial, em 2008, tendo nessa data a UC o valor de € 96,00.
F. Face ao exposto verifica-se que o douto despacho recorrido se mostra ilegal, por violação do
disposto no art. 8º, n.º 1 da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, conjugado com o disposto no art. 5º,
n.º 3 do RCP.
Termina pedindo o provimento do recurso.
1.3. Não foram apresentadas contra-ordenações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a decisão do TAF de Sintra exarada a fls. 130, em
5 de Setembro de 2013.
A decisão recorrida notificou a recorrente para proceder ao pagamento da taxa de justiça, ainda,
em dívida, no entendimento (implícito) de que o valor da UC a considerar para os processos pendentes
em 19 de Abril de 2009, data da entrada em vigor genérica do DL 34/2008, de 26 Fevereiro é o que
resulta do artigo 22º desse diploma, na redacção dada pelo DL 181/2008, de 28 de Agosto.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 137/138, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 635º/4 e 639º/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 consiste em saber se o valor a Unidade de Conta (UC) para feitos de
determinação da taxa de justiça devida é o que vigorava à data em que se iniciou o processo (2008),
€ 96,00 ou o seu valor actual € 102,00.
Salvo melhor juízo e contrariamente ao sustentado pela recorrente a entrada em vigor da Lei
7/2012, de 13 de Fevereiro, que procedeu a alterações ao RCP, não implica solução diversa da que
foi adoptada pelo Acórdão do STA, de 30 de Novembro de 2010, proferido no recurso 0707/10 ((1)
Disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)
O artigo 8º/2 da referida Lei estatui que «todos os montantes cuja constituição da obrigação de
pagamento ocorra após a entrada em vigor da presente lei, nomeadamente os relativos a taxas de justiça,
a encargos, a multas ou a outras penalidades, são calculados nos termos previstos nos Regulamentos
das Custas Processuais, na redacção que lhe é dada pela presente lei».
Ora, tal normativo, no que diz respeito à aplicação no tempo da forma de cálculo da UC, a que se
refere o artigo 5º/2 do RCP, consagra a solução acolhida pelo citado acórdão do STA.
Questão diversa é a que diz respeito ao momento a que se reporta o valor da UC aplicável, se ao
início do processo, como estatui o artigo 5º/3 do RCP se ao trânsito em julgado da decisão, nos termos
da legislação hoje revogada e em vigor à data da instauração da acção.
A interpretação do artigo 8º/3 da Lei 7/2012 conjugado com o artigo 5º/3 do RCP que a recorrente faz, levaria não à aplicação do RCP aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor, mas
sim dos normativos dos artigos 5º e 6º do DL 212/89, de 30 de Junho, expressamente revogados pelo
artigo 25º/2/ f) do DL 34/2008, de 26 de Fevereiro, no que concerne à forma de cálculo da UC, solução
esta que ofende o normativo do artigo 8º/3 do DL 34/2008, de 2 6 de Fevereiro. ((2) Neste sentido
acórdão do STA, de 2014.02.05 - P.01568/13, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)
A decisão recorrida não merece, assim, censura.
Termos em que deve negar-se provimento ao recurso e manter-se o despacho sindicado na ordem
jurídica.»
1.5. Corridos os Vistos legais, cabe apreciar e decidir.
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido é do seguinte teor:
«Como se promove».
E dos autos constata-se que o mesmo foi proferido na sequência da seguinte promoção do MP:
«…
P. se notifique a A.T. para, no prazo que lhe for fixado, proceder ao pagamento da taxa de justiça
em falta».
Por sua vez esta promoção do MP foi emitida no seguimento de um anterior despacho, de 5/11/2012
(fls. 117/118), da Mma. Juíza, com os termos seguintes:
«A Fazenda Pública vem insurgir-se contra a notificação efetuada pela U. O. para efeitos de
proceder à autoliquidação da taxa de justiça devida nos presentes autos, invocando a sua ilegalidade,
porque em seu entender o disposto no art. 15º, n.º 2 do RCP, na redacção dada pela Lei n.º 7/2012,
de 13 de Fevereiro apenas é aplicável aos processos iniciados após a sua entrada em vigor, ou seja,
a partir de 29.03.2012.
A questão suscitada, já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Administrativo, no recente acórdão
de 10.10.2012, rec. n.º 906/12, considerando que:
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“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 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 força da
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.” (disponível
em texto integral em www.dgsi.pt)
Perante o doutamente decidido, e sem necessidade de maiores considerações, é de concluir, que
não assiste razão à Fazenda Pública, a qual deve proceder ao pagamento da taxa de justiça devida
conforme notificação que lhe foi feita.»
3. Antes de mais, 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, 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 representante da
AT, ora recorrente, para pagamento da taxa de justiça ter sido realizada oficiosamente pela Secretaria
Judicial em simultâneo com a notificação da sentença (cfr. fls. 109), o que está em discussão neste
recurso é o despacho judicial que, na sequência de requerimento apresentado por aquela entidade (cfr.
fls. 112 a 115) a solicitar a clarificação pelo Juiz sobre a legalidade da exigência desse pagamento,
julgou o mesmo devido.
Ora, sendo o valor da causa o da execução (11.041,18 Euros) ou seja, excedendo a alçada do
Tribunal que o proferiu – alçada 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 da alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância, correspondendo hoje a € 1.250,00 - (1),
não ocorre obstáculo à admissibilidade do recurso. (2)
4. Assim, a questão a decidir é a de saber qual o valor da Unidade de Conta (UC) para efeitos
da taxa de justiça devida nos presentes: o que vigorava à data em que se iniciou o processo (2008) –
89 Euros - como sustenta a recorrente Fazenda Pública, ou, como decidido, o seu valor actual – 102 Euros.
Vejamos.
5.1. A decisão recorrida, ao ordenar a notificação da AT para pagamento da taxa de justiça aqui em
questão, teve como aplicável à determinação do valor da UC atendível, ainda que em processos iniciados
antes da entrada em vigor do Regulamento das Custas Processuais (ou seja, antes de 20/4/2009) o seu
valor actual – 102,00 Euros. Remetendo, em termos de fundamentação, para o decidido no acórdão desta
Secção do STA, de 30/11/2010, rec. n.º 707/10, em que se entendeu ser aplicável àqueles processos o
disposto no art. 22º do DL n.º 34/2008, de 26/2.
Porém, diferentemente, a recorrente Fazenda Pública entende que:
- conjugando o disposto no art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13/2, com o disposto no art. 5º do RCP, o
que resulta é que o RCP é aplicável a todos os processos iniciados após a sua entrada em vigor (e, sem
prejuízo do disposto nos números seguintes, aos processos pendentes ou iniciados após 29/3/2012):
sendo que (relativamente a todos os processos pendentes após a entrada em vigor do RCP) todos os
montantes cuja constituição da obrigação de pagamento ocorra após a entrada em vigor da dita lei, nomeadamente os relativos a taxas de justiça, a encargos, a multas ou outras penalidades, são calculadas
nos termos previstos no RCP, na redacção que lhe é dada pela mesma lei;
- mas porque, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 5º do RCP, o valor correspondente à UC
para cada processo se fixa no momento em que este se inicia, independentemente do momento em
que a taxa deva ser paga, então o valor da UC nos presentes autos fixou-se na data em que se iniciou
o procedimento judicial, em 2008, tendo nessa data a UC o valor de Euros 96,00, que será, então, o
valor aplicável.
5.2. Mas não é assim.
Como tem vindo a ser salientado na jurisprudência desta Secção «… não parece que a entrada
em vigor da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro (que procedeu à sexta alteração ao Regulamento das
Custas Processuais - RCP), implique solução diversa da consignada naquele Acórdão deste STA, pelo
facto de o seu artigo 8º (Aplicação no tempo), estabelecer de forma expressa, também para os processos
pendentes (cfr. o n.º 2), que: Todos os montantes cuja constituição da obrigação de pagamento ocorra
após a entrada em vigor da presente lei, nomeadamente os relativos a taxas de justiça, a encargos,
a multas ou a outras penalidades, são calculados nos termos previstos no Regulamento das Custas
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Processuais, na redacção que lhe é dada pela presente lei (cfr. o n.º 3 do artigo 8º da Lei n.º 7/2002),
precisamente porque a solução consagrada legislativamente com a Lei n.º 7/2012 no que respeita à
aplicação no tempo da forma de cálculo da UC — a que se refere o n.º 2 do artigo 5º do RCP - foi
precisamente aquela que a jurisprudência consagrou e que se espelha no Acórdão citado na decisão
recorrida.» (3)
E como, igualmente, no mesmo aresto se sublinha, é diferente e não necessariamente depende desta
primeira, a outra questão de saber a que momento se reporta o valor correspondente à UC aplicável [se
se reporta ao momento do início do processo (solução hoje consagrada no art. 5º, n.º 3 do RCP) ou se
se reporta ao momento do trânsito em julgado da decisão (solução consagrada na legislação pretérita e
hoje revogada, em vigor à data da instauração da oposição)]: «É que a interpretação propugnada pela
Recorrente Fazenda Pública do artigo 8º n.º 3 da Lei n.º 7/2012 em conjugação com o n.º 3 do artigo 5º
do Regulamento das Custas Processuais, conduziria, a final, não à aplicação das disposições de tal
Regulamento aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor, mas à aplicação das disposições (revogadas pela alínea f) do n.º 2 do artigo 25º do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro)
dos artigos 5º e 6º do Decreto-Lei n.º 212/89, de 30 de Junho (em conjugação com os artigos 1º dos
Decretos-Lei n.º 242/2004, de 31 de Dezembro e n.º 238/2005, de 30 de Dezembro), quanto à forma de
cálculo da UC, solução, esta, contraditória com o próprio teor do n.º 3 do artigo 8º da Lei n.º 7/2012
e que não parece, pois, ter sido pretendida pelo legislador.»
E, na verdade, sendo esta a correcta interpretação das questionadas disposições legais, interpretação
que, por outro lado, não é infirmada na alegação e pela argumentação da recorrente, hão-de improceder
as Conclusões do recurso, sendo de confirmar a decisão recorrida.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Isabel
Marques da Silva.
(1) A alçada dos tribunais judiciais de 1.ª instância foi fixada em € 5000,00 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., entre outros, os acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 23 de Maio de 2012,
proc. n.º 246/12; de 17 de Outubro de 2012, processo n.º 905/12; de 5 de Dezembro de 2012, processo n.º 907/12; e de 17 de
Abril de 2013, processo n.º 190/13.
(3) Acórdão de 5 de Fevereiro de 2014, processo n.º 01568/13.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Recurso extraordinário de revisão de sentença. Aplicação subsidiária do artigo 771.º,
alínea f) do Código de Processo Civil. Inconciabilidade com decisão definitiva de
uma instância de recurso vinculativa para o Estado Português.
Sumário:
I — Quanto aos pressupostos processuais do recurso de revisão de sentença, no que
não se encontrar previsto no artigo 293.º do CPPT, haverá que recorrer à legislação subsidiaria indicada no artigo 2.º do Código de Procedimento e Processo
Tributário.
II — Não prevendo o regime de recursos no processo o judicial tributário a possibilidade
de revisão de uma decisão interna, transitada em julgado, por ser inconciliável
com uma decisão definitiva de uma instância internacional de recurso que seja
vinculativa para o Estado Português, atenta a relevância desta ausência normativa
e a natureza de tal omissão, impõe-se encontrar regulamentação adequada nas
normas do Código de Processo Civil sobre interposição processamento e julgamento dos recursos jurisdicionais, no caso, e concretamente, no preceituado pelo
artigo 771.º, alínea f) do Código de Processo Civil, na redacção do Decreto-Lei
n.º 303/2007.
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III — Resulta do disposto na alínea f) do artigo 771.º do Código de Processo Civil, que
o legislador pretendeu estender o recurso de revisão não só aos casos em que decisão interna seja inconciliável com uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos
do Homem, como também aos casos em que se verifique inconciabilidade com
qualquer decisão definitiva de uma instância internacional de recurso vinculativa
para o Estado Português.
IV — Um acórdão proferido pelo TJUE no âmbito de processo por incumprimento movido contra Portugal assume carácter vinculativo para o Estado Português e pode
ser invocado como fundamento de recurso revisão ao abrigo da nova alínea f) do
artigo 771.º do Código de Processo Civil na redacção do Decreto-Lei n.º 303/2007,
verificados que sejam os demais pressupostos, nomeadamente a inconciabilidade
com decisão interna transitada em julgado.
V — O recurso extraordinário de revisão configura um verdadeiro processo novo, que
tem essencialmente a natureza de uma acção que visa a mudança da ordem jurídica
definida em decisão transitada em julgado.
VI — Ainda que a decisão revidenda a que respeite haja sido proferida em processo instaurado anteriormente a 1 de Janeiro de 2008, o recurso extraordinário de revisão
interposto após essa data segue o regime resultante do Decreto-Lei n.º 303/2007,
de 24 de Agosto, podendo ter como base o fundamento constante da alínea f) do
artigo 771.º do Código de Processo Civil.
Processo n.º 360/13-30.
Recorrentes: Stichting Pensioenfonds ABP e outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – Stichting Pensioenfonds ABP e Stichting Pensionfonds Zorg en Welzijn melhor identificadas
nos autos, vêm recorrer para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Tributário de Lisboa que
indeferiu o pedido de recurso de revisão da sentença proferida no processo n.º 2014/06.8BELSB, sentença essa que julgou improcedente a impugnação por eles apresentada contra o IRC retido na fonte
sobre os dividendos auferidos das participações sociais, detidas em sociedades residentes em território
português referente aos anos de 2003 e 2004.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A) Por sentença datada de 29 de Outubro de 2008, o Douto Tribunal a quo julgou totalmente
improcedente a impugnação judicial apresentada pelas ora Recorrentes, nos termos da qual se solicitava a restituição do IRC retido na fonte suportado em Portugal nos anos de 2003 e 2004 sobre os
dividendos por si auferidos decorrentes de participações sociais detidas em sociedades residentes em
território português;
B) No dia 6 de Outubro de 2011, o TJUE proferiu um acórdão no âmbito de acção por incumprimento movida pela Comissão no processo C-493/09, nos termos do qual julgou a legislação nacional
— a legislação que serviu de base à decisão recorrida proferida em primeira instância - incompatível
com o direito comunitário, por violação do princípio da não discriminação e da liberdade de circulação de capitais;
C) O Acórdão proferido pelo TJUE é incompatível com a decisão proferida pelo Tribunal a quo,
tendo sido este o fundamento do recurso de revisão apresentado pelas ora Recorrentes ao abrigo do
disposto na alínea f) do artigo 771.º do CPC;
D) Na óptica do tribunal recorrido, o recurso não deverá ser atendido porquanto não se enquadra
em nenhum dos fundamentos previstos no artigo 293º, número 2 do CPPT, sendo que o artigo 771º do
CPC não se mostra aplicável aos presentes autos;
E) Na óptica das ora Recorrentes, a admitir-se uma tal interpretação, baseada, exclusivamente,
na forma processual adoptada, viola de forma frontal o quadro constitucional em vigor, máxime os
princípios da tutela jurisdicional efectiva, da igualdade e da prevalência do direito comunitário sobre
o direito interno;
F) A aplicação do artigo 771º do CPPT decorre do princípio da unicidade do sistema jurídico,
uma vez que as normas do CPPT são anteriores ao novo regime de recursos instituído no CPC por via
do DL. n.º 303/2007, de 24.08, qual veio a introduzir um novo fundamento para o recurso de revisão
por via da introdução da alínea f) no artigo 711º daquele diploma;
G) Sendo o CPC de aplicação subsidiária ao CPPT nos termos do artigo 2º deste último diploma,
vedar a sua aplicação aos processos de natureza tributária redundaria numa aplicação não uniforme
do direito e retiraria coerência e coesão ao nosso sistema jurídico, o que se mostraria, aliás, contrário
ao quadro constitucional em vigor;
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H) Admitir-se que processos que dirimam questão de direito materialmente idênticas possam
estar submetidos a regimes processuais distintos, negando nuns casos o acesso ao recurso de revisão
com os fundamentos alargados do CPC — na jurisdição tributária - e admitindo-o noutros casos — na
jurisdição administrativa em matéria tributária por força da remissão operada pelo artigo 154º do
CPTA - redundaria numa denegação ou restrição ilegítima do acesso aos tribunais e do princípio da
tutela jurisdicional efectiva;
I) Com efeito, caso as ora Recorrentes, para tutelar o mesmo direito e pretensão, se tivessem
socorrido da acção administrativa especial regulada pelo CPTA - o que poderia suceder caso tivessem
optado por formular um pedido de restituição do imposto suportado em Portugal com fundamento
numa norma convencional, ao invés de solicitarem a anulação do acto tributário por via da reclamação
prévia prevista no artigo 132º do CPPT — parece inequívoco que poderiam socorrer-se do recurso de
revisão com os fundamentos previstos no artigo 771º do CPC;
J) Permitir-se a um sujeito passivo socorrer-se do recurso de revisão com fundamento na alínea f)
do artigo 771º do CPC na eventualidade de ter seguido uma via processual regulada pelo CPTA e
negar essa mesma pretensão a um sujeito passivo que tenha seguido, para a mesma questão material
controvertida, o regime da impugnação judicial prevista no CPPT constitui uma solução jurídica que
não pode ser acolhida pelos nossos Tribunais por colocar em causa os princípios da igualdade, da
tutela jurisdicional efectiva, do acesso aos Tribunais e da aplicação uniforme do Direito Comunitário
na nossa ordem jurídica;
K) Por outro lado, conforme amplamente defendido pela nossa Doutrina e com acolhimento jurisprudencial, o recurso de revisão não é verdadeiramente um recurso, mas ao invés uma nova acção,
que dá lugar a uma nova instância e a um novo processo, pelo que, a data relevante para efeitos de
aplicabilidade no tempo do disposto na alínea f) do artigo 771.º do CPC, deve ser a da interposição
do recurso de revisão e não a da propositura da acção em que foi proferida a decisão objecto do recurso, o que se invoca para os devidos efeitos legais, mormente para efeitos de revogação da decisão
ora recorrida;
L) A aplicação da alínea f) do artigo 771º não se cinge aos casos em que a decisão nacional
transitada em julgado seja incompatível com a decisão proferida no próprio caso concreto, vide em
sede de recurso da decisão proferida pela instância nacional para o Tribunal Europeu dos Direitos do
Homem, porquanto é o próprio legislador a admitir no preâmbulo do Decreto-Lei n.º 303/2007 que
“são ampliados os casos em que é admissível o recurso extraordinário de revisão, de forma a permitir
que a decisão interna transitada em julgado possa ser revista quando viole a Convenção Europeia dos
Direitos do Homem ou normas emanadas dos órgãos competentes das organizações internacionais de
que Portugal seja parte”;
M) Parece claro que o legislador pretendeu estender o recurso de revisão, sempre que a decisão
transitada em julgado seja inconciliável com decisão jurisdicional incompatível com a Convenção
Europeia dos Direitos do Homem, ou com qualquer decisão ou norma emanada por um órgão internacional a que Portugal esteja vinculado;
N) Entre o primado do caso julgado material de uma decisão interna e a aplicação uniforme
do direito comunitário, tal como interpretado por uma instância internacional, é evidente que deverá
prevalecer este ultimo, sob pena de falta de coerência do sistema jurídico nacional e vício de inconstitucionalidade, por directa violação do artigo 8.º da CRP;
O) É evidente no caso sub judice a identidade da causa de pedir e do regime jurídico entre as duas
decisões, assim se evidenciando, sem necessidade de maiores considerações, a natureza inconciliável
da decisão proferida pelo tribunal a quo com o Acórdão proferido pelo TJUE no processo n.º C-439/09,
o que se invoca para os devidos efeitos legais;
P) Conforme defende JOSÉ LEBRE DE FREITAS in Código de Processo Civil Anotado, Volume 3º,
“Exige-se que haja uma contradição ou insusceptibilidade de conciliação entre a decisão revidenda e
a decisão definitiva de uma instância internacional de recurso vinculativa para o Estado Português”.
Q) A manutenção na ordem jurídica nacional da sentença proferida pelo Douto Tribunal a quo
implicaria a consolidação de uma decisão inconciliável com a interpretação vinculativa do TJUE sobre
o Direito Comunitário, o que justifica a sua revisão excepcional ao abrigo da alínea do artigo 771º
do CPC;
R) A decisão proferida pelo TJUE assume carácter vinculativo para o Estado Português, uma
vez que nos termos do artigo 220.º do Tratado de Roma, o TJUE garante “o respeito do direito na
interpretação e aplicação do presente Tratado”;
S) Acresce que a decisão proferida pelo TJUE decorre de processo por incumprimento movido
contra Portugal, pelo que a referida decisão tem efeito erga omnes, estendendo os seus efeitos para
além do caso em que foi proferido, o que não deixa de constituir mais um elemento interpretativo à
disposição deste Tribunal;
T) Não ignorando que este meio processual constitui um recurso de natureza amplamente excepcional, entendem as Recorrentes que o mesmo tem pleno cabimento no caso em apreço, uma vez que
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violaria as mais elementares regras de um Estado de direito que se pudesse manter na ordem jurídica
uma decisão proferida por um Tribunal interno materialmente desconforme com a interpretação vinculativa do mesmo quadro legal por parte do TJUE;
U) A questão cuja apreciação jurisdicional se requer a este mui douto Tribunal, à luz inclusive
dos princípios constitucionais acima invocados, consiste em determinar se se mostra admissível no
caso concreto — ou mesmo em abstracto — que seja recusada a revisão de sentença por força duma
interpretação literal do regime de recursos à luz do regime original previsto no artigo 293º do CPPT;
V) Dito de outro modo: não tendo tido o legislador nacional o cuidado de articular o artigo 293º do
CPPT com o regime consignado no artigo 771º do CPC, será de admitir-se a interpretação do tribunal
recorrido e recusar a revisão de sentença em todos os processos judiciais abrangidos pela jurisdição
tributária com fundamento em sentença superveniente proferida pelo TJUE que seja materialmente
inconciliável com decisão proferida por um órgão jurisdicional nacional?
W) Note-se que a admitir-se uma tal interpretação, não estaria em causa, apenas, a pretensão
das ora Recorrentes mas de todo e qualquer sujeito passivo destinatário de qualquer decisão judicial
que venha a ser mais tarde tacitamente revogada por uma decisão do TJUE de efeitos erga omnes,
o que sucederá sempre que esteja em causa uma acção por incumprimento do Estado português;
X) Tudo resumido, estabelecendo o CPC um meio de revisão extraordinário de decisões já transitadas em julgado que se impõe na ordem jurídica sempre que as mesmas se mostrem inconciliáveis
com decisões de instâncias internacionais é evidente a sua aplicação ao caso ora em análise, o que
motivará a procedência do presente recurso, requerendo-se a este Venerando Tribunal que se digne
revogar a decisão ora recorrida e, consequentemente se digne ordenar a revisão da sentença proferida a
29 de Outubro de 2008 em sede dos autos de impugnação judicial acima melhor referidos, ao abrigo do
disposto na alínea f) do artigo 771.º do CPC, em virtude de a referida decisão se mostrar inconciliável
com o acórdão proferido pelo TJUE no dia 6 de Outubro de 2011, no âmbito do processo C-493/09,
tudo com as devidas consequências legais.
2 – A recorrida, Fazenda publica não apresentou as contra alegações.
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.87/91, em 28 de Novembro de 2012.
A sentença recorrida indeferiu pedido de recurso de revisão de decisão proferida em 29 de
Outubro de 2008, em processo de impugnação judicial, ao abrigo do estatuído no artigo 771.º/f) do
CPC, no entendimento de que não se verificam os pressupostos de tal recurso, taxativamente fixados
no artigo 293.º/2 do CPPT.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 134/138, 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.
A recorrida não contra-alegou.
A nosso ver, o recurso não merece provimento.
A autoridade do caso julgado não é absoluta nem necessária, filiando-se em considerações de
utilidade e oportunidade que podem aconselhar o sacrifício daquela autoridade para evitar os superiores dano e perturbação que adviriam de uma sentença intoleravelmente injusta.
A definição desses casos excepcionais, em que o princípio da segurança cede ao princípio da
justiça é questão de política judiciária positivada, no que concerne ao processo judicial tributário, no
artigo 293.º do CPPT (sobre a questão ver código de processo Civil, anotado, volume VI, página 337,
professor Alberto dos Reis).
Ora, nos termos do estatuído no artigo 293.º/2 do CPPT, apenas existem três fundamentos de
recurso de revisão:
1. Falsidade de documento declarada por decisão transitada em julgado;
2. Documento novo que o interessado não tenha podido apresentar no processo e que seja suficiente para a destruição da prova feita;
3. Falta ou nulidade da notificação do requerente quando tenha dado causa a que o processo corresse à sua revelia (Código de Procedimento e de processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição
2011, IV volume, páginas 543/555, Juiz conselheiro Jorge Lopes de Sousa).
A recorrente invoca como fundamento do recurso de revisão a incompatibilidade da sentença
revidenda com o acórdão do TJUE, de 6 de Outubro de 2011, proferido no processo C-493/09, posteriormente, fundamento esse que não tem apoio no artigo 293.º do CPPT.
Entende a recorrente que é de aplicar subsidiariamente o disposto no artigo 711.º/1 do CPC, na
redacção do DL 303/2007, de 24 de Agosto, pelo que o fundamento invocado teria apoio legal.
Todavia, mesmo que se aceitasse a aplicação subsidiária do artigo 771.º do CPC, à semelhança
do que acontece na jurisdição administrativa, por via do estatuído no artigo 154.º do CPTA, o certo
é que o fundamento invocado, no caso concreto, em análise, não é fundamento de recurso de revisão.
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De facto, como muito bem refere a sentença recorrida, invocando os acórdãos do Tribunal da
Relação de Lisboa de, 28 de Maio de 2009 — P. 1204/06 e do Tribunal da Relação do Porto — P. 978/04
(ambos disponíveis no sitio da internet www,dgsi,pt), ao recurso extraordinários de revisão de decisão
proferida em processo iniciado antes de 1 de Janeiro de 2008, aplica-se o regime anterior ao introduzido pelo DL 303/2007, de 24 de Agosto, mesmo que o recurso seja interposto após 31 de Dezembro
de 2007, pois que a revisão não abre um novo processo, antes constitui uma forma de desenvolvimento
do mesmo processo, da mesma acção.
Ora, o artigo 771.º do CPC, na redacção anterior ao DL 303/2007, não contemplava o fundamento
invocado pela recorrente como fundamento de recurso extraordinário de revisão.
E não se venha dizer que com esta interpretação restringe, ilegitimamente, o direito de acesso
aos tribunais e o princípio da tutela jurisdicional efectiva.
Veja-se que, como o decorre da análise dos autos, a recorrente interpôs recurso de revista, per
saltum, para o STA, onde suscitou a incompatibilidade das normas em causa com o Direito Comunitário, tendo, até, solicitado o reenvio prejudicial para o TJUE, caso o STA entendesse não dispor de
todos os elementos para decidir a questão (fls. 400/431 dos autos).
Tendo a STA decidido que não era o tribunal competente, em razão da hierarquia, para conhecer
do recurso, uma vez que o recurso não tinha por fundamento exclusivamente, o certo é que a requerente, podendo fazê-lo (artigo 18.º/2 do CPPT), não requereu a remessa dos autos ao TCAS, tribunal
competente (fls. 521/528 dos autos).
Portanto é certo que à recorrente foi garantido o direito de acesso aos tribunais e à tutela jurisdicional efectiva, nos termos do estatuído no artigo 20.º da CRP.
Por outro lado, o caso julgado “…como qualquer outro princípio, pode sofrer compressões, desde
que constitucionalmente, justificadas. Assim, determina o n.º 6 do artigo 29.º da CRP que tenha direito
a revisão de sentença [nas circunstâncias prescritas na lei] os cidadãos injustamente condenados pela
prática de um crime; e dispõe o n.º 3 do artigo 282.º que os defeitos das declarações de inconstitucionalidade com força obrigatória geral possa, por decisão do tribunal, não ressalvar, os casos julgados
«quando a norma respeitar a matéria penal, disciplinar ou de ilícito de mera ordenação social e for
de conteúdo mais favorável ao arguido».
Fora destas circunstâncias, decorrerá ainda do artigo 20.º da CRP, e do valor de justiça que
nele vai inscrito, a necessária existência, nomeadamente, em processos cíveis de um qualquer meio
processual de ultrapassagem do caso julgado. Contudo, e como se disse no Acórdão n.º 319/2005,
descontada a supressão pura e simples da existência desse meio processual, ao legislador ordinário
sempre assistirá um apreciável grau de liberdade na conformação concreta dos pressupostos.
Ora, um dos modos que pode revestir essa configuração traduz-se precisamente na tipificação
das situações em que legalmente admissível o recurso excepcional de revisão de sentença.
Por através deles se estabelecer um equilíbrio entre valores constitucionais igualmente dignos
de tutela, os concretos pressupostos de que a lei faz depender a admissibilidade do recurso de revisão
só podem ser sindicados pelo Tribunal Constitucional segundo um critério de evidência ou de desrazoabilidade manifesta.”(do acórdão do TRIBUNAL CONSTITUCIONAL n.º 408/2010, disponível no
sitio da internet www.tribunal constitucional.pt).
A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que deve negar-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença recorrida na ordem
jurídica.»
5 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
6- Resulta dos autos a seguinte factualidade com interesse para a discussão da causa:
a) Por sentença de 29 de Outubro de 2008, no processo n.º 2014/06.8BELSB, o Tribunal Tributário
de Lisboa julgou improcedente a impugnação deduzida por STICHTING PENSIOENFONDS ABP,
Fundo de Pensões constituído ao abrigo do direito Holandês, sedeado em Oude, Lindestraat, 70, 6411
EJ, Heeen, Holanda, e STICHTING PENSIOENFONDS VOOR DE GEZONDHEID, GEETELIJKE
EN MAATSCHAPPELIJK BELANGEN, (PGGM) Fundo de Pensões igualmente constituído ao abrigo
do direito Holandês, sedeado em Kroostweg Noord, 149, 37041 DV Zeist, Holanda, contra o acto de
indeferimento tácito da administração tributária (AT) relativamente à reclamação graciosa deduzida a
propósito das retenções na fonte de IRC sobre dividendos respeitantes aos exercícios dos anos de 2003
e 2004, no montante de 866 057,46 € no que concerne ao primeiro impugnante ABP, e no montante de
356 365,04 € no tocante ao segundo impugnante PGGM (fls. 339 e segs. dos autos apensos).
b) Em 5 de Dezembro de 2011 os recorrentes interpuseram recurso de revisão da sentença referida
em a) ao abrigo do disposto no artº 771º, n.º 1, alínea f) do Código de Processo Civil, na redacção que
lhe foi dada pelo decreto-lei 303/2007, invocando inconciabilidade com o Acórdão proferido pelo TJUE
no processo n.º C-439/09 (fls. 5 e segs. dos presentes autos).
c) Os recorrentes juntaram cópia autenticada do Acórdão do TJUE proferido em 06.10.2011, no
processo C-439/09 (fls. 46 e segs. dos presentes autos)
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d) A decisão recorrida, que consta de fls. 87 e segs., indeferiu o recurso de revisão “uma vez que
não se verifica nenhum dos fundamentos taxativamente previstos no n.º 2 do artº 293º do Código de
Procedimento e Processo Tributário”.
7- A questão objecto do presente recurso consiste em saber se incorreu em erro de julgamento
decisão recorrida, de fls. 89 e segs., que não admitiu o recurso de revisão da sentença proferida em 29
de Outubro de 2008, no processo n.º 2014/06.8BELSB, por considerar que não se verifica nenhum dos
fundamentos taxativamente previstos no n.º 2 do artº 293º do Código de Procedimento e Processo Tributário e por considerar excluída a aplicação ao caso em apreço do fundamento de recurso previsto na
alínea f) do artº 771º do Código de Processo Civil na redacção que lhe foi dada pelo decreto-lei 303/2007.
A sentença recorrida, conhecendo desde logo da questão da admissibilidade do recurso concluiu
que o fundamento invocado - inconciabilidade com o Acórdão proferido pelo TJUE no processo
n.º C-439/09 - não se enquadra em nenhuma das situações previstas no artº 293º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
De igual modo, quanto à suscitada questão da aplicação do fundamento previsto na alínea f) do
artº 771º do Código de Processo Civil na redacção que lhe foi dada pelo decreto-lei 303/2007, julgou
a decisão sindicada que o n.º 1 do artº 11º do decreto-lei 303/2007 determina que as suas disposições
legais não se aplicam aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor e que tendo o citado diploma entrado em vigor em 01.01.2008, encontrando-se pendente a impugnação n.º 2014/06.8BELSB
desde 31.07.2006, não seria aplicável a nova redacção do preceito, mas sim a anterior, que não previa
aquele fundamento de revisão de sentença.
Contra o assim decidido insurgem-se os recorrentes defendendo, em síntese, que a interpretação
acolhida pela decisão recorrida, baseada exclusivamente na forma processual adoptada, viola de forma
frontal o quadro constitucional em vigor, maxime os princípios da tutela jurisdicional efectiva, da
igualdade e da prevalência do direito comunitário sobre o direito interno.
E que a aplicação do artigo 771º do CPPT decorre do princípio da unicidade do sistema jurídico,
uma vez que as normas do CPPT são anteriores ao novo regime de recursos instituído no CPC por via
do DL. n.º 303/2007, de 24.08, qual veio a introduzir um novo fundamento para o recurso de revisão
por via da introdução da alínea f) no artigo 711º daquele diploma.
No desenvolvimento de tal argumentação sustentam que o recurso de revisão não é verdadeiramente
um recurso, mas ao invés uma nova acção, que dá lugar a uma nova instância e a um novo processo,
pelo que, a data relevante para efeitos de aplicabilidade no tempo do disposto na alínea f) do artigo 771.º
do CPC, deve ser a da interposição do recurso de revisão e não a da propositura da acção em que foi
proferida a decisão objecto do recurso.
8. Apreciando
8.1 Dos requisitos de admissibilidade do recurso de revisão de sentença.
O recurso de revisão, nos processos a que se aplica o regime de recursos jurisdicionais previsto
no Código de Procedimento e Processo Tributário, encontra-se regulado no artº 293º do Código de
Procedimento e Processo Tributário.
Trata-se de um recurso extraordinário que tem como pressuposto que a decisão revidenda já tenha transitado em julgado (por contraposição aos recursos ordinários, que visam evitar o trânsito em
julgado das decisões desfavoráveis).
De acordo com o disposto no artº 293º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário
apenas é admitida a revisão em caso de decisão judicial transitada em julgado declarando a falsidade
do documento, ou documento novo que o interessado não tenha podido nem devia apresentar no processo e que seja suficiente para a destruição da prova feita, ou de falta ou nulidade da notificação do
requerente quando tenha dado causa a que o processo corresse à sua revelia.
Como se viu a decisão recorrida, conhecendo desde logo da questão da admissibilidade do recurso concluiu que o fundamento invocado - inconciabilidade com o Acórdão proferido pelo TJUE no
processo n.º C-439/09 - não se enquadra em nenhuma das referidas situações taxativamente previstas
no artº 293º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Mas a recorrente invoca a aplicação subsidiária do artigo 771º, alínea f) do Código de Processo
Civil sustentando que tal decorre do princípio da unicidade do sistema jurídico, uma vez que as normas
do CPPT são anteriores ao novo regime de recursos instituído no CPC por via do DL. n.º 303/2007, de
24.08, o qual veio a introduzir um novo fundamento para o recurso de revisão por via da introdução
da alínea f) no artigo 711º daquele diploma.
8.2 A primeira questão a dirimir é, pois, a de saber se há lugar a aplicação subsidiária do Código
de Processo Civil no que respeita aos fundamentos do recurso extraordinário de revisão de sentença
em processo judicial tributário.
A resposta deverá ser afirmativa.
No caso em apreço os recorrentes invocam como fundamento do recurso de revisão o acórdão do
TJUE de 6 de Outubro de 2011 (proferido no processo C-493/09), alegando a inconciabilidade com a
decisão proferida pelo tribunal a quo em 29 de Outubro de 2008 (fls.339/349), integrando tal funda-
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mento na previsão da alínea f) do artº 771º do CPC, na redacção dada pelo DL n.º 303/2007 de 24 de
Agosto, conjugado com o regime estabelecido no artº 293º do CPPT.
O referido acórdão do Tribunal de Justiça, que se encontra junto a fls. 46 e segs. dos presentes
autos, foi proferido no âmbito do processo C-493/09 e tinha por objecto uma acção por incumprimento
nos termos do artigo 258.º TFUE, instaurada pela Comissão Europeia, contra a República Portuguesa
em que a Comissão pedia ao Tribunal de Justiça que declarasse que, ao tributar os dividendos auferidos
por fundos de pensões não residentes a uma taxa superior à que incide sobre os dividendos auferidos
por fundos de pensões residentes no território português, a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força dos artigos 63.º TFUE e 40.º do Acordo sobre o Espaço Económico
Europeu, de 2 de Maio de 1992.
No âmbito daquela acção por incumprimento o Tribunal de Justiça decidiu que ao reservar
o benefício da isenção de imposto sobre as sociedades apenas aos fundos de pensões residentes no
território português, a República Portuguesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força
dos artigos 63.º TFUE e 40.º do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992.
O quadro jurídico considerado no referido Acórdão foi o decorrente do artº 16º do EBF (1) e o
dos arts. 4.º, n.º2, 80.º, n.º 4, alínea c), 88.º, n.os1, alínea c), 3, alínea b), e 5, 11º e 12º todos do CIRC
(redacção em vigor até 2009)
Quanto à questão decidenda julgou o Tribunal de Justiça que, «para que o IRC não incida sobre
os dividendos distribuídos a fundos de pensões por sociedades estabelecidas em território português,
esses dividendos devem preencher dois requisitos. Por um lado, devem ser pagos a fundos de pensões
que se constituam e operem em conformidade com o direito português. Por outro, esses dividendos
devem ser distribuídos a título de partes sociais que tenham permanecido na titularidade do mesmo
fundo de pensões, de modo ininterrupto, durante um período mínimo correspondente ao ano anterior
à data da sua colocação à disposição ou que tenham sido mantidas durante o tempo necessário para
completar esse período.
(30) Daqui decorre que, devido ao primeiro requisito previsto pela regulamentação nacional em
causa, o investimento que pode ser efectuado numa sociedade portuguesa por um fundo de pensões não
residente é menos atractivo do que o investimento que poderia ser realizado por um fundo de pensões
residente. Com efeito, apenas no primeiro caso os dividendos distribuídos pela sociedade portuguesa
são onerados a uma taxa correspondente a 20%, a título de IRC, mesmo que sejam provenientes de
partes sociais que tenham permanecido na titularidade desses fundos durante um período mínimo
correspondente ao ano anterior à data da sua colocação à disposição. Esta diferença de tratamento
tem por efeito dissuadir os fundos de pensões não residentes de investir em sociedades portuguesas e
os aforradores residentes em Portugal de investir nesses fundos de pensões.
(31) A referida diferença de tratamento não existe todavia quando os dividendos pagos por uma
sociedade residente são provenientes de partes sociais que não tenham permanecido na titularidade do
mesmo sujeito passivo durante o ano que precede a data da sua colocação à disposição. Com efeito,
por força do artigo 88.º n.º 11, do CIRC, a isenção prevista no artigo 16.º 1, do EBF não é aplicável
nestas condições, de modo que o IRC incide sobre estes dividendos independentemente do local de
residência do fundo de pensões ao qual são pagos.
(32) Nestas condições, há que concluir que, no que respeita à tributação dos dividendos pagos
por sociedades estabelecidas em território português a título de partes sociais detidas por um fundo
de pensões durante mais de um ano (2), a regulamentação controvertida constitui uma restrição à livre
circulação de capitais proibida, em princípio, pelo artigo 63º TFUE.»
Já a sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa (fls. 339 e segs.), chamada a pronunciar-se sobre questão idêntica – desconformidade dos arts. 80º do CIRC (3) e do artº 14º do EBF (4) com
os artigos 12º e 56º do Tratado de Roma - e no âmbito do mesmo quadro jurídico, decidiu em sentido
oposto ao entendimento defendido pelo TJUE, tendo concluído pela inexistência de qualquer diferença
de tratamento conferida pela legislação nacional sobre tributação de dividendos, afirmando que, “(...)
a isenção prevista para os dividendos distribuídos a Fundos de Pensões estabelecidos e domiciliados
em Portugal se circunscreve aos que se constituam e operem de acordo com a legislação nacional (...)
e funcionem nos termos legalmente previstos (...).
E, no caso trazido pelas impugnantes, estes pretendem a isenção dos dividendos obtidos enquanto
entidades a operar na área de investimentos financeiros em sociedades portuguesas, (...), o que configura questão evidentemente diversa e que, por isso, não pode ter o acolhimento pretendido em termos
da isenção reclamada por falta de previsão legal.
Não se vislumbra, assim, um comportamento discriminatório da AT para com os impugnantes
(...).“
Prosseguindo nesta argumentação o Tribunal Tributário de Lisboa acaba por concluir que “(...) a
invocada violação das liberdades de estabelecimento e circulação de capitais não se vislumbra, atenta
a diversidade de situações comparativas trazidas ao autos pelos impugnantes, devendo, no caso em
apreço, reafirma-se, a tributação efectuar-se nos termos da aludida CDT celebrada entre Portugal e a
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Holanda, não se partilhando da tese de que tal solução seja violadora da proibição de discriminações
em razão da nacionalidade e da proibição das restrições aos movimentos de capitais, previstas nos
arts. 12º e 56º do Tratado de Roma.
Nestes termos, não pode o Tribunal declarar a desconformidade dos artigos 80º do Código de
IRC e do art.º 14º do EBF, com os artigos 12º e 56º do Tratado de Roma, conforme peticionado pelos
impugnantes, tendo que improceder a impugnação nesta parte.”
Pese embora esta questão nem sequer tenha sido ponderada na decisão recorrida – que afastou
desde logo a aplicação subsidiária do artº 771º, alínea f), do Código de Processo Civil - admite-se,
pois, que, em tese, e pelo menos no plano decisório, o Acórdão do TJUE pode constituir fundamento
do recurso extraordinário de revisão, porquanto, numa primeira análise, se afigura inconciliável com a
sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa em 29 de Outubro de 2008.
Ponto é saber se tal acórdão pode ser invocado como fundamento de recurso por aplicação subsidiária da al.f) do artº 771º do Código de Processo Civil na redacção então em vigor (artº 696º, alínea f)
na actual redacção).
Como vimos, o artº 293º do CPPT não prevê tal a possibilidade.
No que concerne a legislação subsidiária, dispõe o n.º 5 referido normativo que, no que não está
previsto neste artigo, a revisão segue os termos do processo em que foi proferida a decisão revidenda.
Sobre o conteúdo desta norma esclarece Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento
e Processo Tributário anotado, 6ª edição, Áreas Editora, vol. IV, pag. 545, que, como se deduz desta
referência aos “termos do processo”, a mesma reporta-se apenas à tramitação do recurso não abrangendo, assim, as matérias que não se enquadram neste conceito, designadamente os pressupostos
processuais.
Assim, quanto aos pressupostos processuais do recurso de revisão de sentença, sublinha Lopes de
Sousa (5) que, “no que não se encontrar previsto neste artigo, haverá que recorrer à legislação subsidiaria
indicada no art. 2º do Código de Procedimento e Processo Tributário, que, atenta a natureza da matéria
e a ordem por que vem feita a indicação desta legislação, serão, em primeiro lugar, as normas sobre
processo nos tribunais administrativos e tributários e, depois, o Código de Processo Civil”.
Também assim entendemos.
Com efeito, de acordo com o artº 2º do CPPT são de aplicação supletiva ao procedimento e processo judicial tributário, de acordo com a natureza dos casos omissos, sucessivamente:
- as normas procedimentais e processuais consagradas nos outros códigos e leis tributárias
- as normas sobre organização e funcionamento da administração tributária - as normas sobre
organização e processo dos tribunais administrativos e tributários
- o Código de Procedimento Administrativo.
- o Código de Processo Civil.
Por outro lado também o CPTA (artº 154º) contém uma remissão expressa para o bloco normativo do Código de Processo Civil enquanto regime subsidiariamente aplicável ao recurso de revisão
de sentença.
Ora, não prevendo o regime de recursos no processo o judicial tributário a possibilidade de revisão
de uma decisão interna transitada em julgado por ser inconciliável com uma decisão definitiva de uma
instância internacional de recurso que seja vinculativa para o Estado Português, atenta a relevância
desta ausência normativa e a natureza de tal omissão, impõe-se encontrar regulamentação adequada
nas normas do Código de Processo Civil sobre interposição processamento e julgamento dos recursos
jurisdicionais, no caso, e concretamente, no preceituado pelo artº 771º, alínea f) do Código de Processo
Civil
De facto, o artº 293º, que não constava na redacção inicial do Código de Procedimento e Processo
Tributário, foi aditado pelo artº 68º da lei n.º 3-B/2000 de 4 de Abril, diploma que aprovou o Orçamento
de Estado de 2000 e é muito anterior à reforma do regime de recursos em processo civil operada pelo
Decreto-lei 303/2007.
Ora este decreto-lei 303/2007 de 24.08 veio introduzir um novo fundamento de revisão de sentença
relativo à inconciabilidade da decisão revidenda com uma decisão definitiva de uma instância internacional de recurso que seja vinculativa para o Estado Português - a nova al.f) do artº 771º do Código de
Processo Civil na redacção então em vigor (artº 696º, alínea f) na actual redacção).
De acordo com o anteprojecto de revisão do regime de recursos em processo civil a inclusão
desta nova alínea no artigo 771.º teve como fonte o artigo 46.º da Convenção Europeia dos Direitos
do Homem (Convenção) que estabelece que os Estados que tenham ratificado a Convenção se obrigam a respeitar as sentenças definitivas do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) nos
litígios em que foram partes e a Recomendação n.º 2/2000, de 29 de Janeiro, do Comité dos Ministros
do Conselho da Europa que afirma que os Estados contratantes são encorajados a “examinar os seus
sistemas jurídicos nacionais com vista a assegurar-se que existem meios adequados para o reexame de
um caso, incluindo a reabertura do processo, nas situações em que o Tribunal constatou uma violação
da Convenção (...)”.
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A norma visava resolver o problema decorrente do facto de o nosso ordenamento não considerar
a decisão do TEDH como um facto novo susceptível de possibilitar a revisão da decisão interna transitada em julgado (6).
O certo porém é que na exposição de motivos que acompanhou a proposta de lei de autorização
da reforma dos recursos em processo civil (7), se refere que se pretendeu ampliar os casos em que é
admissível o recurso extraordinário de revisão, de forma a adequar o respectivo regime não só “à Convenção Europeia dos Direitos do Homem” mas também, “às normas emanadas dos órgãos competentes
das organizações internacionais de que Portugal seja parte”.
Sendo que na redacção final que veio a vingar não há qualquer referência expressa à Convenção
Europeia dos Direitos do Homem, tendo o legislador optado por uma fórmula mais abrangente em que
se admite que a decisão transitada em julgado possa ser objecto de revisão quando “seja inconciliável
com decisão definitiva de uma instância internacional de recurso vinculativa para o Estado Português”.
Como sublinha Cardona Ferreira (8), trata-se de uma norma adequada ao espaço europeu e à cada
vez maior relevância dos tribunais internacionais, designadamente da união europeia e do Tribunal
Europeu dos Direitos do Homem.
Por outro lado, acrescenta aquele autor, a referida alínea f) é também muito importante porque
elimina qualquer dúvida quanto à possibilidade de se inovar quanto à decisão de um Tribunal português
face à Jurisprudência internacional a propósito, não obstante os Tribunais internacionais não estarem
em posição formalmente hierárquica quanto aos Tribunais nacionais.
Também sobre este fundamento de recurso refere Armindo Ribeiro Mendes (Recursos em Processo Civil, Reforma de 2007, pag. 196) que esta inovadora alínea f) “visa permitir a reapreciação de
decisões transitadas em julgado, em função de decisões de tribunais internacionais (9), sobretudo do
Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
Parece pois claro, para além de decorrer expressamente do texto da referida alínea f) do artº 771º
do Código de Processo Civil, que o legislador pretendeu estender o recurso de revisão não só aos casos
em que decisão interna seja inconciliável com decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem,
como também aos casos em que se verifique inconciabilidade com qualquer decisão definitiva de uma
instância internacional de recurso vinculativa para o Estado Português
Ora uma decisão proferida pelo TJUE no âmbito de um processo por incumprimento movido
contra Portugal assume carácter vinculativo para o Estrado Português, como decorre do artº 260º, n.º 1
do TFUE (ex-artigo 228.º TCE).
Nos termos desta norma se o Tribunal de Justiça da União Europeia declarar verificado que um
Estado-Membro não cumpriu qualquer das obrigações que lhe incumbem por força dos Tratados, esse
Estado deve tomar as medidas necessárias à execução do acórdão do Tribunal.
E o Tribunal de Justiça tem, na sua jurisprudência, adoptado a posição de que uma condenação
pronunciada pelo Tribunal Comunitário numa acção por incumprimento tem força de caso julgado para
todos os órgãos do Estado em causa, de forma que uma jurisdição nacional não poderá, em caso algum,
pôr-se em oposição à apreciação jurídica do Tribunal.
Como referem João Mota de Campos e João Luís Mota de Campos, no seu Manual de Direito
Comunitário, pags. 459/461 (10), dessa jurisprudência do TJ pode concluir-se que:
“a) A autoridade de caso julgado do acórdão proferido numa acção por incumprimento que reconheceu a infracção atinge todos os órgãos do Estado, impondo-se não apenas ao poder executivo
mas também ao poder legislativo e aos tribunais em geral. Nesta conformidade, o acórdão comporta
para as autoridades nacionais a obrigação incondicional de não mais aplicar as normas internas e de
eliminar os comportamentos nacionais declarados pelo Tribunal de Justiça como incompatíveis com
o Direito Comunitário.
O que significa, mais concretamente, que:
b) Os órgãos que participam no exercício do poder legislativo ficam obrigados a modificar essas
normas de modo a conformá-las às exigências da ordem jurídica comunitária;
c) As autoridades que participam no exercício do poder executivo ou administrativo têm a obrigação
de não aplicar qualquer disposição nacional que viole uma norma do direito comunitário;
d) Os tribunais dos Estados em causa têm o dever de assegurar, no exercício da sua função jurisdicional, o respeito da decisão do Tribunal de Justiça — o que é expressão do princípio geral de que
incumbe às jurisdições nacionais, tribunais comuns do Direito Comunitário, «assegurar a protecção
jurídica que deriva, para os sujeitos de direito, dos efeitos directos das disposições do Direito Comunitário»;
e) O Estado-membro em causa tem não só o dever de revogar as disposições internas que o Tribunal reconheceu serem contrárias à ordem jurídica comunitária mas também o de reparar os efeitos
ilícitos que da aplicação dessas disposições tenham eventualmente resultado;
f) Por seu turno, os particulares têm o direito de não mais acatar as disposições internas declaradas
incompatíveis com o Direito Comunitário.
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E para obviar às consequências dessa falta de acatamento bastar-lhes-á invocar em sua defesa as
disposições do direito comunitário (quaisquer que elas sejam), pois o tribunal nacional é obrigado a
tomá-las em conta, por força do princípio da primazia do direito comunitário, para excluir a aplicação
das normas internas que se lhes oponham;
g) Por outro lado, as autoridades nacionais devem — no caso de a simples recusa de aplicação de
uma disposição nacional contrária ao direito comunitário não bastar, ou não ser adequada para assegurar
o pleno efeito do direito comunitário — tomar todas as disposições e organizar os meios apropriados
para alcançar essa finalidade, designadamente, facultando aos particulares o acesso a vias processuais
adequadas a salvaguardar todos os direitos decorrentes da norma comunitária violada e, designadamente, o recurso a uma acção de indemnização contra o Estado, necessária para obter a reparação dos
prejuízos decorrentes do incumprimento.»
Temos pois por assente que uma decisão proferida pelo TJUE no âmbito de processo por incumprimento movido contra Portugal assume carácter vinculativo para o Estado Português e que a autoridade
de caso julgado do acórdão ali proferido atinge todos os órgãos do Estado, impondo-se não apenas ao
poder executivo mas também ao poder legislativo e aos tribunais em geral.
Assim quando, como no caso subjudice, esteja em causa uma decisão interna transitada em julgado
que seja inconciliável com a interpretação vinculativa do Direito Comunitário emanada por acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça numa acção por incumprimento, tal acórdão constitui facto novo
susceptível de possibilitar a revisão da decisão interna.
Perante o exposto concluímos que o acórdão do TJUE proferido no processo C- 493/09, enquanto
decisão definitiva de uma instância internacional de recurso vinculativa para o Estado Português, pode
ser invocado como fundamento de recurso revisão ao abrigo da nova al.f) do artº 771º do Código de
Processo Civil na redacção do decreto-lei 303/2007.
Procede assim, nesta parte, a alegação da recorrente.
8.3. Ainda sobre a aplicação subsidiária do fundamento de revisão de sentença previsto na al.f) do
artº 771º do Código de Processo Civil, mas já numa perspectiva de aplicação da lei no tempo, julgou a
decisão sindicada que, ainda que se admitisse a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao
caso em apreço, o n.º 1 do artº 11º do decreto-lei 303/2007 determina que as suas disposições legais não
se aplicam aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor pelo que, tendo o citado diploma
entrado em vigor em 01.01.2008, encontrando-se pendente a impugnação n.º 2014/06.8BELSB desde
31.07.2006, não seria aplicável a nova redacção do preceito, mas sim a anterior, que não previa aquele
fundamento de revisão de sentença.
A questão passa por saber qual a natureza do recurso extraordinário de revisão de sentença.
Com efeito se se considerar que se trata de uma nova acção, ou novo processo, como defende a
recorrente, aplicar-se-á o regime dos recursos constante do DL. 303/2007, de 24.8, já que o presente
recurso de revisão foi intentado em 6 de Dezembro de 2011.
A sentença recorrida, porém, sufragando a jurisprudência dos Acórdãos da Relação de Lisboa de
28.05.2009, processo n.º 1204/06.8YLSB e da Relação do Porto de 02.12.2010, processo 978/04.5TBVFR (11), considera o recurso extraordinário de revisão não como uma nova acção ou um novo processo
mas sim como uma forma de desenvolvimento do mesmo processo, já pendente, ainda que tramitado
por apenso.
Trata-se de questão controvertida na doutrina e na jurisprudência e que tem evidentes reflexos na
resolução do caso subjudice.
Não subscrevemos no entanto a tese acolhida pela primeira instância, antes entendemos que o
recurso extraordinário de revisão configura um verdadeiro processo novo, que tem essencialmente a
natureza de uma acção que visa a mudança da ordem jurídica definida em decisão transitada em julgado.
O recurso de revisão é um recurso extraordinário que visa impugnar uma decisão transitada em
julgado, mediante fundamentos taxativamente indicados na lei.
Como vem sendo afirmado pela doutrina, no recurso de revisão destacam-se claramente dois
momentos: o juízo rescindente, que visa afastar a decisão impugnada, e tem por objecto o acertamento
da existência de qualquer um dos fundamentos previstos na lei; o juízo rescisório, que visa substituir a
decisão revogada por uma outra decisão expurgada dos vícios que originaram a revisão (12).
O recurso de revisão é, também, um recurso extraordinário que apresenta estrutura de um processo
autónomo, embora na sequência de outro.
Como se esclarece no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14.01.2014, Recurso 5078-H/1993.L2.1, in www.dgsi.pt, “Se analisarmos o regime jurídico deste recurso, concluiremos que são raras as normas dos recursos ordinários que se lhes aplicam, estando mais perto
a sua estrutura de uma acção autónoma – apesar de intimamente ligada a um processo anterior
transitado em julgado.
O recurso extraordinário de revisão previsto no art.771º do Código de Processo Civil, na redacção
do DL. 303/2007, de 24.8, não integra, formal e estruturalmente a tramitação do processo de que se
torna apenso, quando instaurado; a acção vive, sobrevive e finda na maior parte dos casos sem que haja
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tal recurso, não sendo de considerar um iter necessário da respectiva tramitação, cuja autonomia e fim
último é destruir através de um processo declarativo com regras peculiares, com estrutura declarativa e
autonomia, o caso julgado com fundamentos taxativamente previstos. É certo que tem uma componente
mista (peculiar, sobretudo, se a acção passar a fase rescidente), com uma tramitação própria, mas essa
singular tramitação não o descaracteriza como acção autónoma. Com ele inicia-se um processo novo
cujo fim último é destruir o caso julgado formado em acção anterior.
Não sendo, sequer enxertado na acção anterior, mas implicando uma petição inicial onde devem
ser expostos os fundamentos da revisão, prevendo indeferimento liminar e, só passado esse crivo, uma
fase de instrução e decisão; estes elementos, a nosso ver, caracterizam-na como acção autónoma o
que não é invalidado pelo facto do objectivo que visa se relacionar com uma decisão judicial anterior.”
Também a Secção de Contencioso Administrativo deste Supremo Tribunal Administrativo, se
pronunciou, por diversas vezes, neste sentido.
Assim no acórdão 30256B, de 25.09.2008 afirmou-se que os recursos extraordinários de revisão
«constituem acções novas cujo objectivo é duplo: em primeiro lugar, o verificar a existência de algum
vício na decisão transitada ou no processo que a ela conduziu susceptível de ser qualificado como
pressuposto legal da sua admissibilidade (juízo rescindente); depois, e sendo a resposta afirmativa, o
de substituir a decisão recorrida através da repetição da instrução e de um novo julgamento da acção
(juízo rescisório).»
E no Acórdão 765/05, de 29.03.2006, o pleno da Secção de Contencioso Administrativo sublinhou que «os fundamentos relevantes para a procedência deste recurso extraordinário são aqueles que
vigoram no momento do proferimento da decisão rescindente, determinando a aplicação imediata da
lei nova a todos estes recursos desde que interpostos na respectiva vigência, ainda que as decisões a
rever tenham sido proferidas no domínio de lei anterior».
E, na doutrina, refere Miguel Teixeira de Sousa, in Novos Estudos de Processo Civil. pág. 389
que «Deve admitir-se que a lei nova sobre os fundamentos dos recursos extraordinários é de aplicação
imediata a todas as decisões e aos recursos delas interpostos. São possíveis por isso duas situações: se
a lei nova aboliu um fundamento de impugnação, o recurso extraordinário deixa de ser admissível com
esse fundamento; - se a lei nova comporta um novo fundamento, este é aplicável mesmo à impugnação
das decisões proferidas antes do início da sua vigência».
A posição adoptada quanto à natureza do processo de revisão de sentença como processo autónomo
regulado pela lei nova - porque iniciado com a apresentação da pretensão e não como continuação,
em recurso jurisdicional, do processo anterior - é também reforçada pela norma do n.º 4 do art.º 772.º
do CPC que manda admitir, das decisões proferidas no processo de revisão, os recursos ordinários a
que estariam originariamente sujeitas no decurso da acção em que foi proferida a sentença a rever.
Não teria sentido que nos trâmites para o juízo rescisório a demandante tivesse todos os recursos
de um novo processo e ao mesmo tempo a lei cerceasse a possibilidade de atingir a fase rescisória
limitando os recursos na fase rescindente, o que sucederia se se tratasse a avaliação preliminar dos
pressupostos da revisão como um recurso comum da decisão que se pretende rever, introduzido ainda
no mesmo processo em que foi prolatada aquela decisão. Portanto, o CPC autonomiza o processo de
revisão como uma nova acção na qual as decisões estão sujeitas aos recursos ordinários que cabem
na acção que é objecto do juízo rescisório.”
Perante o exposto haveremos de concluir que o pedido de revisão de sentença formulado pela
recorrente constituiu um processo novo e autónomo relativamente àquele onde foi proferida a decisão
a rever, ainda que com ele relacionado.
E, assim sendo a data relevante para efeitos de aplicação no tempo do novo regime de recursos
constante do DL. 303/2007, de 24.8, nomeadamente do disposto na al.f) do artº 771º do Código de
Processo Civil, deve ser a da interposição do recurso de revisão - 6 de Dezembro de 2011 – e não a
da dedução da impugnação em que foi proferida a decisão decidenda, pelo que não pode manter-se a
sentença recorrida que considerou estar excluída, no caso em apreço, a possibilidade de aplicação do
fundamento de recurso previsto na alínea f) daquele normativo.
Procedem, pois, também aqui, as alegações da recorrente.
9. 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, em consequência, revogar a
sentença recorrida, que não admitiu o recurso de revisão, e ordenar a devolução dos autos à primeira
instância onde deverão prosseguir os ulteriores termos.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Pedro Delgado (relator) — Fonseca Carvalho — Ascensão Lopes.
(1) (Que corresponde ao artigo 14.º, na redacção do EBF que se encontrava em vigor previamente à republicação do mesmo
pelo Decreto-Lei n.º 108/2008, de 26 de Julho).
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(2) (Sublinhado nosso.)
(3) (Na redacção então em aplicável e que vigorou até 31 de Dezembro de 2009.)
(4) (Na redacção do EBF que se encontrava em vigor previamente à republicação do mesmo pelo Decreto-Lei n.º 108/2008,
de 26 de Julho.)
(5) (Ob. citada, Vol. IV, p. 545; Também neste sentido, Recursos Jurisdicionais em Contencioso Fiscal, de Jorge de Sousa
e Simas Santos, ed. Rei dos Livros, p. 495.)
(6) (Cf. texto do anteprojecto in Reforma dos Recursos em Processo Civil, Trabalhos Preparatórios, ed. Almedina/Ministério da Justiça, p. 187. Também, neste sentido, Armindo Ribeiro Mendes, Recursos em Processo Civil, Reforma de 2007,
Coimbra Editora, p. 199 e Luís Correia de Mendonça/Henrique Antunes, Dos Recursos, ed. Quid Juris, p. 354.)
(7) (Reforma dos Recursos em Processo Civil, Trabalhos Preparatórios, ed. Almedina/Ministério da Justiça, pag. 273.)
(8) (Guia dos Recursos em Processo Civil, 5ª edição, Coimbra Editora, pags. 344/345.)
(9) (Sublinhado nosso.)
(10) (6.ª Edição, Wolter Kluwer/Coimbra Editora.)
(11) (In www.dgsi.pt).
(12) (Luís Correia de Mendonça/Henrique Antunes, Dos Recursos, ed. Quid Juris, p. 354.)

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Oposição de acórdãos. Acórdão recorrido do Supremo Tribunal Administrativo e
Acórdão fundamento do Tribunal Central Administrativo.
Sumário:
Em face das disposições combinadas dos artigos 284.º do CPPT e 152.º do CPTA,
quando o acórdão recorrido foi proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo,
não é possível invocar como acórdão fundamento um aresto do Tribunal Central
Administrativo.
Processo n.º 367/14-30.
Recorrente: A…, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A Sociedade Comercial A…………….., Ldª, com os demais sinais dos autos vem reclamar
para a Conferência do despacho do relator de fls. 381/382 que não lhe admitiu recurso para o Pleno
da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo do Acórdão deste Tribunal
proferido em 9 de Abril de 2014, a fls. 343 e segs., recurso esse em que invocava oposição entre aquele
aresto e o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, 2ª Secção, proferido em 6 de Junho de 2006
no recurso 6469/02, que expressamente indicou como acórdão fundamento e de que juntou cópia a
fls. 371 e segs.
2. É o seguinte o teor despacho reclamado:
“A Sociedade Comercial A………………, Ldª, com os demais sinais dos autos, recorre para o Pleno
da secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo do acórdão deste Supremo
Tribunal Administrativo proferido em 9 de Abril de 2014 a fls. 343 e segs., invocando oposição entre
aquele aresto e o acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, 2ª Secção, proferido em 6 de Junho
de 2006 no recurso 6469/02, que expressamente indicou como acórdão fundamento e de que juntou
cópia a fls. 371 e segs.
A recorrente apresentou a fls. 362/369 alegação tendente a demonstrar alegada oposição de
julgados.
Importa antes de mais proceder à verificação dos pressupostos processuais de admissibilidade,
prosseguimento e decisão do recurso.
Como vem afirmando a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, tendo os autos dado
entrada posteriormente a 1 de Janeiro de 2004 é aplicável o regime previsto nos artigos 27.º, alínea b)
do ETAF, 284.º do CPPT e 152.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), pelo
que são os seguintes os requisitos de admissibilidade dos recursos por oposição de acórdãos:
- existir contradição entre o acórdão recorrido e o acórdão invocado como fundamento sobre a
mesma questão fundamental de direito;
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– a decisão impugnada não estar em sintonia com a jurisprudência mais recentemente consolidada
do Supremo Tribunal Administrativo.
- sendo o acórdão recorrido da secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo a oposição deverá ocorrer entre o acórdão de que se recorre e outro acção da mesma Secção
ou do respectivo Pleno.
No caso em apreço, como se viu, a recorrente indica como acórdão fundamento o acórdão do
Tribunal Central Administrativo Sul, 2ª Secção, proferido em 6 de Junho de 2006 no recurso 6469/02.
Ora, como decorre do artº 152º do CPTA não é admissível recurso de acórdão do Supremo
Tribunal Administrativo com fundamento em oposição com acórdão anterior dos Tribunais Centrais
Administrativos – cf. neste sentido, acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 6-5-2009, recurso
n.º 1009/08 e Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Lopes de Sousa, 6ª edição,
IV, pag, 465.
Nestes termos, de acordo com as disposições conjugadas dos arts. artigos 27.º, alínea b) do ETAF,
284.º do CPPT e 152.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, decide-se não admitir o
presente recurso por oposição de acórdãos.
Custas do incidente pela recorrente. “
3. Não conformada com o supracitado despacho vem agora a recorrente reclamar para a conferência,
requerendo que sobre a matéria seja proferido acórdão e invocando os seguintes fundamentos:
“1º Completada a prescrição tem o beneficiário dela a faculdade de recusar o cumprimento da
prestação e de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito.
2º A prescrição da obrigação tributária constitui questão de natureza substantiva, de conhecimento
oficioso em qualquer grau de jurisdição até ao trânsito em julgado da decisão final sobre o objecto
da causa (Nesse sentido, Acórdão do S.T.A., de 11 de Outubro de 2006 — Recurso n.º 713/05-30,
2 Secção do Contencioso Tributário).
3º Por outro lado, o n.º 1 do artigo 284º do Código de Procedimento e de Processo Tributário
preceitua:
“1. Caso o fundamento for a Oposição de Acórdãos, o requerimento de interposição de recurso
deve indicar com a necessária individualização os Acórdãos que estejam em Oposição com o Acórdão
recorrido, bem como o lugar em que tenham sido publicados, sob pena do recurso não ser admitido “.
4º Ora, foi o que a recorrente fez, ou seja, apresentou como Acórdão Fundamento, o Acórdão
da 2ª Secção do Tribunal Central Administrativo Sul, de 06 de Junho de 2006, Recurso n.º 6469/02,
publicado em Antologia de Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo e Tribunal Central Administrativo, Ano IX — n.º 3, Abril — Julho de 2006, páginas 286 e seguintes.
5º Como se analisa do n.º 1 do artigo 284º do Código de Procedimento e de Processo Tributário,
a lei, para efeitos de Recurso por Oposição de Acórdãos, não distingue se os Acórdãos Fundamento são
da 2ª Secção do Tribunal Central Administrativo ou da 2ª Secção do Supremo Tribunal Administrativo.
6º Verifica-se, assim, que o artigo 152º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos
apenas tem aplicação para efeitos de Recurso para Uniformização de Jurisprudência, o qual pode
ser dirigido ao Supremo Tribunal Administrativo, no prazo de 30 dias contado do trânsito em julgado
do Acórdão impugnado, o que, como se verifica, nos termos da lei, não se aplica ao presente caso.
7º E isto, porque as normas contidas na alínea b) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e
Fiscais, bem como as contidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 152º do código de Processo nos
Tribunais Administrativos são de aplicação supletiva ao procedimento e processo judicial tributário,
por força do artigo 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Nestes termos, nos melhores de Direito, o recorrente requer a V. Exas que sobre a matéria do
Despacho do Exmo. Relator, de 14 de Maio de 2014 recaia Acórdão a revogar o presente Despacho e,
ainda, que seja declarada a prescrição da dívida exequenda referente a IRC do Ano de 1996, por tal
questão ser de conhecimento oficioso, com as legais consequências, a bem da Justiça.
A Fazenda Pública, notificada de tal reclamação, nada disse.
4 – Com dispensa a de vistos dada a simplicidade da questão, vêm os autos à conferência.
Tal como vem alegada, a questão o objecto da reclamação consiste em saber se o despacho reclamado padece de ilegalidade por violação do disposto nos artigos 284º, n.º 1 do Código de Procedimento
e Processo Tributário e 152º do CPTA.
4.1
Ora, como se disse já no despacho reclamado, aliás na esteira da jurisprudência deste Supremo
Tribunal Administrativo (cf. Acórdãos do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 13.11.2013,
recurso 77/12 e da secção de 06.05.2009, recurso 1009/08, ambos in www.dgsi.pt) decorre do artº 152º
do CPTA que não é admissível recurso de acórdão do Supremo Tribunal Administrativo com fundamento
em oposição com acórdão anterior dos Tribunais Centrais Administrativos.
Como esclarece Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário
anotado de, 6ª edição, Áreas Editora, vol. IV, pags. 464 e 465, «relativamente aos processos iniciados
a partir de 1.1.2004, estabelece-se no art. 27º, n.º 1, alínea b), do ETAF de 2002 que cabe ao Pleno da
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SCT do STA conhecer de recursos para uniformização de jurisprudência, não se indicando quais os
recursos abrangidos por essa designação.
Como o CPTA prevê, no seu art. 152º, um tipo de recursos jurisdicionais a que é atribuída essa
designação, é de entender que essa competência se reporta a esses recursos.»
O recurso para uniformização de jurisprudência previsto na alínea b) do artº 152º do CPTA, é
assim aplicável subsidiariamente no processo tributário (artº 2º, alínea c) do Código de Procedimento
e Processo Tributário)
De acordo com este normativo cabe recurso para o Pleno da SCT do STA:
- de acórdãos das secções do contencioso tributário dos tribunais centrais administrativos com
fundamento em oposição entre o acórdão de que se recorre e um acórdão anteriormente proferido pela
secção do contencioso tributário de um dos tribunais centrais administrativos ou pela SCT do STA
(art.152, n.º 1, alínea a), do CPTA (1);
- de acórdãos da SCT do STA com fundamento em oposição entre o acórdão de que se recorre e
outro acórdão da mesma Secção ou do respectivo Pleno (1).
O Tribunal Constitucional, que também se pronunciou sobre a questão no Acórdão 50/2010,
de 3 de Fevereiro de 2010, mas numa perspectiva de análise da violação do princípio da igualdade,
extrai-se da norma «que a opção do legislador ordinário se encaminhou no sentido de apenas permitir
que o “acórdão fundamento” haja sido proferido por um tribunal situado em instância superior ao do
tribunal que proferiu o “acórdão recorrido” ou, pelo menos, que o “acórdão fundamento” haja sido
previamente proferido pelo mesmo tribunal que proferiu o “acórdão recorrido” – seja este último um
TCA [artigo 152º, n.º 1, alínea a), do CPTA] ou o STA [artigo 152º, n.º 1, alínea b), do CPTA].
À partida, da letra do preceito legal em causa pode concluir-se que um acórdão proferido por um
TCA não pode constituir “acórdão fundamento”, quando o “acórdão recorrido” corresponda a decisão
proferida pelo Supremo Tribunal Administrativo».
E neste sentido se pronuncia também a doutrina citada no referido acórdão: Vieira de Andrade,
A Justiça Administrativa, cit., p. 395; Mário Aroso de Almeida / Carlos Fernandes Cadilha, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, cit., p. 881; Teresa Violante, Os recursos
jurisdicionais no novo contencioso administrativo, cit., p. 872).
Em face do exposto haverá de concluir-se que, ao invés do que sustenta a reclamante, de harmonia
com as disposições combinadas dos arts. 284º do CPPT e 152º do CPTA, quando o acórdão recorrido
foi proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo, não é possível invocar como acórdão fundamento
um aresto do Tribunal Central Administrativo.
O despacho reclamado, que decidiu neste pendor, deve pois ser confirmado. E porque o recurso
não é admitido, não há que emitir também qualquer pronúncia quanto à questão da prescrição, que
ademais, nem sequer foi abordada no despacho reclamado.
VII. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir a presente reclamação.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em três UCS.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Pedro Delgado (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da
Silva.
(1) Sublinhado nosso.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Pluralidade de execuções. Oposição à execução. Absolvição da instância.
Sumário:
I — Apesar de ser legalmente permitida a apensação de processos de execução, nos
termos do artigo 179.º do CPPT (desde que corram contra o mesmo executado e
se encontrem na mesma fase), essa decisão de apensação inscreve-se na competência do órgão da execução fiscal, não obstante a natureza judicial do processo
de execução fiscal (n.º 1 do artigo 103.º da LGT).
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II — A dedução de uma única oposição a diversas execuções fiscais que não estão
apensadas constitui excepção dilatória inominada que obsta ao conhecimento do
mérito daquela (artigo 576.º do novo CPC).
Processo n.º 390/14-30.
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 sentença proferida pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Loulé que, no processo de oposição que deduziu contra as execuções
fiscais nºs. 1112201101125621, 1112201101125656, 1112201101129870, 1112201101125630 e
1112201101125648 contra ela instauradas, absolveu a Fazenda Pública da instância.
1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) Por sentença proferida pelo Tribunal Fiscal de Loulé, foi decidido nos presentes autos, a verificação da excepção dilatória inominada, absolvendo assim a Fazenda Nacional da instância.
B) Considerou o Tribunal a quo que os vários processos de execução fiscal, pelos quais a recorrente
apresentou a oposição à execução fiscal, não se encontravam apensos, daí o presente recurso.
C) Nos presentes autos foi deduzida, pela recorrente, oposição à execução quantos aos processos
consignados na fundamentação da sentença recorrida.
Considera-se que:
D) Os referidos processos de execução fiscal respeitam à mesma matéria.
E) Os referidos processos de execução fiscal respeitam ao mesmo sujeito passivo.
F) Os referidos processos de execução fiscal encontravam-se, todos, na mesma fase, quando foi
deduzida a oposição à execução fiscal.
G) O que se pode conferir atendendo, desde logo, às citações e datas constantes em documentos
nos presentes autos.
H) Nos termos do art. 179º n.º 1 do CPPT, cumpria ao Tribunal a quo, um poder-dever de,
oficiosamente, apensar as citadas execuções fiscais numa só, sendo julgada a matéria da oposição à
execução.
T) Consideramos, assim, que o Tribunal recorrido mal interpretou e aplicou o disposto no art. 179º
n.º 1 do CPPT.
J) Com efeito, a apensação não se fará nos casos constantes e identificados no art. 179º n.º 3 e 4
do CPPT, o que não é o caso, pois as execuções em escopo encontram-se na mesma fase processual.
Ademais,
K) É nosso entendimento que as execuções em escopo já foram apensadas.
Vejamos.
L) O órgão de execução fiscal recorrente emitiu documento de notificação, pelo qual procedeu à
penhora de um imóvel, pertencente à recorrente, em que são identificados os vários processos e a sua
fase, bem como, termina tal documento indicando o total devido pelas execuções visadas, perfazendo a
quantia global de € 6.662,62, indicando para efeito de garantia a quantia de € 8.328,30 (protesta juntar
documento em 10 dias).
M) Entende a recorrente, com respeito por posição contrária, que o presente processo por força
da posição assumida no documento que se protesta juntar consigna a apensação das execuções visadas.
Destarte,
N) Pugna-se pela apensação, in casu, das execuções visadas na oposição à execução apresentada
pela recorrente,
1) por se encontrarem na mesma fase processual;
2) pelo facto da execução fiscal deter natureza judicial;
3) e por se encontrarem verificados os pressupostos do art. 179º n.º 1 CPPT;
O) Encontra-se assim verificados os condicionalismos para a apensação das execuções visadas,
pelo que:
P) A final, deverá este Digno Tribunal, ordenar a apensação das mesmas, bem como, sejam realizados os ulteriores termos processuais.
Q) Posto isto, considera-se que o Tribunal a quo mal andou ao decidir como decidiu, interpretando
o art. 179º n.º 1 do CPPT no sentido que, somente, cumpre ao órgão da execução fiscal a apensação
das execuções.
Termina pedindo a procedência do recurso e, em consequência:
A) Ser a sentença recorrida revogada, substituindo-a por outra que ordene a apensação das execuções em escopo;
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B) Considerar-se, desde logo, verificada a apensação das execuções em escopo pelo órgão de
execução fiscal;
C) Ordenar os ulteriores termos processuais.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«Questiona-se o acerto da sentença do TAF de Loulé de 08.01.2014 que absolveu da instância a
Fazenda Pública.
Como flui das Conclusões da Alegação de Recurso, está em causa a apensação de execuções
fiscais, sustentando a recorrente, no essencial, que o Tribunal tinha o poder-dever de, oficiosamente,
apensar as faladas execuções fiscais numa só, posto que se mostram verificados os respectivos condicionalismos legais.
Salvo melhor entendimento não assiste razão à recorrente.
Com efeito, sendo jurisprudência pacífica que não é legalmente admissível deduzir uma única
oposição a várias execuções fiscais que não se encontram apensadas, gerando esse fenómeno 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, também
a jurisprudência deste Supremo Tribunal já se pronunciou sobre a questão de saber a quem compete
decidir sobre a apensação dos processos de execução fiscal.
A esse propósito produziu-se no douto Acórdão de 28.11.2012 - Proc. n.º 0840/12 a seguinte
doutrina que, nessa parte, com a devida vénia se transcreve:
«(...), 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 (ii) 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. (...). 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».
Aderindo inteiramente à doutrina acabada de transcrever e acompanhando, no mais, o teor do
parecer do MP da 1ª instância, emito parecer no sentido da total improcedência do presente recurso e,
consequentemente, da manutenção do julgado.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Embora a sentença não tenha formalmente autonomizado factos provados, resulta da mesma
que, em sede de fundamentação de facto, considerou provados os seguintes:
- Contra a oponente foram instauradas as execuções fiscais n.º 1112201101125621,
n.º 1112201101125656, n.º 1112201101129870, n.º 1112201101125630 e n.º 1112201101125648, no
valor global de 6.776,85 Euros (quantia exequenda, juros de mora liquidados e custas liquidadas; todavia
a oponente fala em 6.662,62 Euros e acaba por computar em 7.303,07 Euros o valor da oposição).
- Tais processos de execução fiscal não estão apensados (fls. 40 a 53 dos autos e processos de
execução fiscal juntos aos mesmos).
- Em 3/1/2012 a oponente deduziu a presente oposição, com referência a todos os mencionados
processos de execução fiscal.
3.1. A sentença considerou que a apresentação de uma única petição inicial de oposição para os
questionados processos de execução fiscal constitui excepção dilatória insuprível inominada que obsta
ao conhecimento do respectivo mérito e dá lugar à absolvição da instância (arts. 89º, n.º 1, do CPTA,
278º, n.º 1, alínea e), 576º nºs. 1 e 2, e 578º, do novo CPC, ex vi art. 2º, als. c) e e), do CPPT).
3.2. A recorrente entende, porém, que a decisão sofre de erro de julgamento, pois que:
- nos termos do disposto no art. 179º do CPPT cumpria ao Tribunal a quo, oficiosamente, apensar
as citadas execuções fiscais numa só, sendo julgada a matéria da oposição à execução;
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- até porque as execuções se encontram na mesma fase processual e, no entender da recorrente,
já terão sido apensadas, dado que o OEF emitiu documento de notificação em que dá conta de ter
procedido à penhora de um imóvel e em que são identificados os vários processos e a sua fase, sendo
igualmente indicado o montante total devido pelas execuções visadas, perfazendo a quantia global de
6.662,62 Euros e sendo indicada, para efeito de garantia, a quantia de 8.328,30 Euros;
- daí que a recorrente, no entendimento de que ali se consigna a apensação das execuções, pugne
pela apensação, in casu, das ditas execuções, por se encontrarem na mesma fase processual, pelo facto
de a execução fiscal deter natureza judicial e por se encontrarem verificados os pressupostos do n.º 1
do art. 179º do CPPT, devendo, a final, o próprio Tribunal ordenar a apensação, bem como, ordenar
que sejam prosseguidos os ulteriores termos processuais.
Vejamos.
4. Decorrente do preceituado no art. 130º do novo CPC (anterior art. 137º), o princípio da economia
processual reconduz-se, na sua expressão máxima, à proibição da prática de actos inúteis.
Ora, se até a prolação de despachos de indeferimento liminar se insere em tal princípio, dada a
aludida proibição da prática de actos inúteis constante do normativo citado (cfr. Jorge Lopes de Sousa,
CPPT anotado e comentado, Vol. II, 6ª ed., anotação 3 ao art. 110º, p. 228), a mesma razão de ser se
aplica à regra da absolvição da instância, nos casos em que a lei o determina, sendo que também a própria
regra da apensação das execuções que corram contra o mesmo executado e se encontrem na mesma
fase (art. 179º do CPPT) se «justifica essencialmente por razões de economia processual, que podem
incrementar a celeridade da globalidade das execuções», e «por ser esta a razão de ser da apensação
é concedido ao órgão da execução fiscal a possibilidade de não a efectuar quando ela se mostrar inconveniente por prejudicar o cumprimento de formalidades especiais ou, por qualquer outro motivo,
haver possibilidade de comprometer a eficácia da execução» sendo que «No entanto, como resulta do
texto do n.º 1, designadamente da expressão —... serão apensadas...—, quando não houver possibilidade de ser prejudicado o cumprimento de formalidades especiais nem possa ficar comprometida a
eficácia da execução, a apensação é obrigatória, devendo efectuar-se, oficiosamente, logo que o órgão
da execução fiscal se aperceba da situação.» (Ibidem, Vol. III, anotação 2 ao art. 179º, p. 316).
No caso, a recorrente deduz oposição aos processos de execução fiscal n.º 1112201101125621,
n.º 1112201101125656, n.º 1112201101129870, n.º 1112201101125630 e n.º 1112201101125648 (invocando como fundamento de oposição, quer a prescrição do procedimento contra-ordenacional que
determinou a condenação nas coimas a que se reportam as quantias exequendas, quer a prescrição das
próprias coimas, quer a inexistência de responsabilidade sua por não ser ela conduziu o veículo nas
datas em questão e não ter, por isso, cometido os respectivos ilícitos contra-ordenacionais).
Mas os processos de execução não estão, por sua vez, apensados entre si.
Com efeito, apesar da alegação da recorrente (na Conclusão F) no sentido de que os processos de
execução fiscal se encontravam todos na mesma fase, quando foi deduzida a oposição à execução fiscal
e no sentido (Conclusões K a M) de que é seu entendimento que os processos devem até considerar-se
como estando apensados, o que é verdade é que a decisão recorrida os julgou não apensados (como,
aliás, decorre dos autos).
Ora, apesar de ter tramitação processual autónoma, a oposição à execução fiscal caracteriza-se
como contestação a esta. Por isso, «a oposição a dois processos de execução fiscal distintos não pode
ser concretizada através de uma única oposição, mesmo considerando a circunstância de a fundamentação de facto e de direito poder ser idêntica relativamente às duas oposições» (neste sentido, cfr. os
acs. deste STA, de 5/12/2007, 9/9/2009, 14/9/2011, 25/1/2012 e 28/11/2012, nos procs. nºs. 795/07,
0521/09, 242/11, 802/11 e 840/12, respectivamente).
E sendo certo, todavia, que é legalmente permitida a apensação de processos de execução, nos termos do art. 179º do CPPT (desde que corram contra o mesmo executado e se encontrem na mesma fase),
essa decisão de apensação inscreve-se na competência do órgão da execução fiscal [ao qual compete,
não obstante a natureza judicial do processo de execução fiscal (nº 1 do art. 103º da LGT), praticar neste
processo os actos de natureza não jurisdicional, designadamente os relativos à apensação de execuções
fiscais (arts. 151º e 179º do CPPT), apreciando a conveniência e oportunidade da apensação e devendo
fazê-lo se as execuções se encontrarem na mesma fase (nºs. 1 e 2 do art. 179º do CPPT)].
Assim, não tendo o recorrente requerido a apensação das execuções em causa, também não cabia
ao Tribunal recorrido (contrariamente ao alegado na Conclusão H), verificar os pressupostos e decidir
a apensação dos processos executivos em causa. Sendo que a dedução da oposição a execuções fiscais
que não estão apensadas constitui «razão obstativa do conhecimento do mérito daquela e, por isso,
uma excepção dilatória inominada, nos termos do artigo 493º do CPC, excepção dilatória inominada,
porque não consta do elenco meramente exemplificativo do artigo 494º do mesmo CPC e que, evidentemente, determina o indeferimento liminar da oposição, nos termos do artigo 234º-A do CPC.»
(citado acórdão do STA, de 5/12/2007).
E embora seja certo que nem sempre a verificação de uma excepção dilatória deverá conduzir à
decisão de absolvição da instância [já que, mesmo que a excepção subsista, por a falta ou irregulari-
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dade não ter sido sanada, não haverá lugar à 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 deva ser integralmente favorável a essa parte – cfr. o
disposto no n.º 3 do art. 278º do (novo) CPC], tal circunstancialismo não se verifica no caso vertente:
«… 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.»
(citado ac. do STA, de 25/1/2012, proc. n.º 802/11).
De todo o modo, o direito de defesa da oponente não ficará comprometido, pois que sempre poderá
valer-se da faculdade que lhe concede (1) o n.º 2 do citado art. 279º do novo CPC (correspondente ao
anterior art. 289º) e apesar de ter optado pela interposição do presente recurso, em vez de apresentar
novas oposições, nem mesmo assim perdeu ainda a oportunidade de usar daquela faculdade, pois o
prazo se conta a partir da notificação deste acórdão, considerando-se a oposição deduzida na data em
que a primeira petição foi apresentada ao órgão de execução fiscal (2) cfr. Jorge Lopes de Sousa, loc.
cit. vol. III, p. 556).
Conclui-se, assim, que a decisão recorrida não enferma dos erros de julgamento que lhe são imputados, antes tendo feito correcta interpretação e aplicação da lei.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Seia.

Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão

(1) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 6.ª ed., Vol. III,
anotação 12 ao artigo 206.º, pp. 543 a 545, considerando juridicamente adequadas estas soluções.
(2) Neste sentido, em situação de indeferimento liminar da Petição Inicial, cfr. o autor e local citados, anotação 6 ao
artigo 209.º, p. 556.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Dívida tributária. Prazo de prescrição. Interrupção da prescrição quanto ao devedor
originário. Extensão dos efeitos da interrupção da prescrição quanto ao devedor
originário ao devedor subsidiário.
Sumário:
I — O disposto no artigo 48.º, n.º 3 da Lei Geral Tributária estabelece apenas uma
condição de extensão dos efeitos da interrupção da prescrição da dívida tributária
relativamente ao devedor originário ao devedor subsidiário e não um novo e mais
curto prazo de prescrição em benefício do responsável subsidiário.
II — Sendo este citado depois do 5.º ano posterior ao da liquidação mas antes de
completado o prazo de oito anos contabilizados nos termos do disposto no n.º 1
do artigo 48.º da Lei Geral Tributária não se completou, ainda, qualquer prazo
de prescrição.
Processo n.º 423/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Ana Paula Lobo.
Decisão recorrida – Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto
26 de Dezembro de 2013
Julgou procedente a oposição, por prescrição, e determinou a extinção da reversão contra o oponente.
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Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Representante da Fazenda Pública, veio interpor o presente recurso da sentença supra mencionada, proferida no âmbito do Processo de oposição n.º 3663/10.5 BEPRT, tendo, para esse efeito
formulado, a final da sua alegação, as seguintes conclusões:
A. A decisão recorrida, concluiu pela verificação da prescrição da dívida exequenda e julgou
procedente a oposição, determinando a extinção da reversão contra o oponente:
B. Considerando que o prazo de prescrição das dividas de IVA de 2002 em cobrança coerciva
no processo de execução fiscal n.º 3387200401005120, no montante de € 8.944,21 se iniciou em
01-01-2003,
C. Entendeu que tendo o revertido sido citado em 15-06-2010, data em que já haviam decorrido
cinco anos após as liquidações, não lhe são oponíveis as causas de interrupção da prescrição relativamente à sociedade devedora originária, pelo que “a prescrição ter-se-á de contar ininterruptamente desde
do ano civil seguinte àquele em que se verificou o facto tributário – artº 48º n.º 1 LGT, 2ª parte.””Ora
desde 01/01/2013 até ao presente - 26/12/2013 -, decorreram muito mais 8 anos, pelo que quanto ao
oponente as dívidas prescreveram”.
D. Discordamos da interpretação que é dada pela douta sentença ao n.º 3 do art.º 48º da LGT.
E. A obrigação tributária constitui-se com a ocorrência do facto tributário, daí que o início do
prazo prescricional se reporte ao facto tributário, sendo irrelevante o momento em que se efectiva a
liquidação do tributo.
F. No que respeita às dívidas de IVA de 2002, iniciando-se a contagem de prescrição em 01-01-2003,
o prazo de oito anos só se completaria em 01-01-2011.
G. O prazo de prescrição, à face da LGT, é de 8 anos, tanto em relação ao devedor originário
como ao devedor subsidiário.
H. A citação do revertido deu-se em 15-06-2010, antes de decorridos os 8 anos, evitando que
prescrevesse quanto a ele, sem haver necessidade de atender às eventuais causas interruptivas do devedor originário – veja-se neste sentido o acórdão do STA n.º 0489/13 de 26-06-2013, disponível em
www. dgsi.pt.
I. Ao ter sido o responsável subsidiário, aqui oponente citado em 15-06-2010, os efeitos da interrupção que derivam da sua própria citação produzem os seus efeitos próprios, isto é, em relação a ele
e também em relação ao devedor originário, por força da regra do n.º 2 do art. 48º da LGT.
J. No que respeita aos efeitos do decurso do prazo de cinco anos a que se refere o n.º 3 do artº 48º
da LGT entendeu a meritíssima Juiz a quo que “a interrupção da prescrição relativamente ao devedor
principal não produz efeitos relativamente ao oponente se a sua citação como responsável subsidiário
for efectuada após o 5º ano da data da liquidação.
K. Salvo o devido respeito, entendemos que a interrupção aí prevista é a relativa ao devedor
principal (neste sentido veja-se o Acórdão do STA n.º 01069/07 de 27-02-2008).
L. Neste caso, não se aplicará o disposto no art. 48º, nº3 da LGT, acima transcrito, pois não se
está a considerar nenhuma causa interruptiva do devedor originário.
M. Como salienta o Cons. Jorge Lopes de Sousa, (Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária,
Notas Práticas, 2ª ed., 2010, p. 119.) que mesmo «no caso de a citação do responsável subsidiário ser
posterior ao 5º ano, se ele for citado até ao fim do 8º ano a contar do início do prazo de prescrição, os
efeitos da interrupção que derivam da sua própria citação produzem-se em relação a ele (e também em
relação ao devedor originário, por força da regra do n.º 2 do art. 48º).
N. O efeito daquele n.º 3 do art. 48º é apenas de tornar irrelevante em relação ao responsável
subsidiário as causas de interrupção que se verifiquem em relação ao devedor originário», sendo que
esta interpretação é a que melhor se adequa à teleologia global do art. 48º da LGT, permitindo, aliás, a
conjugação do estatuído nos seus nºs 2 e 3.
O. Ou seja, não fica afastada a necessidade de aferir se a citação do responsável subsidiário
ocorre antes do termo do prazo de prescrição, aferindo esta (prescrição) também em função da causa
interruptiva que é a própria citação do responsável subsidiário.
P. E o sentido e alcance deste preceito não podem ser fixados de forma isolada, mas atendendo
a outros preceitos do próprio artigo 48º da LGT, em especial, o seu n.º 2, que é inequívoco no sentido
de que o prazo de prescrição é de 8 anos tanto em relação ao devedor originário como ao responsável
subsidiário, sendo que, «a subordinação do efeito das causas interruptivas em relação aos responsáveis
subsidiários não é um prazo especial de prescrição em relação ao responsável subsidiário».
Q. Pelo que não se verifica a invocada prescrição.
Requereu que seja revogada a sobredita sentença.
Foi emitido parecer pelo Magistrado do Ministério Público no sentido da procedência do recurso.
Mostram-se provados os seguintes factos com interesse para a decisão da causa:
A). Pelo serviço de finanças do Porto 4 foi instaurado o processo de execução fiscal
n.º 3387200401005120 e aps. contra “B………, Lda.” para cobrança de dívidas de IVA relativas ao
ano de 2002, no montante total de €8.944,21, cf. fls. 55 dos autos.
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B). As datas limite de pagamento do IVA relativo ao ano 2002, ocorreram em 31/10/2003,
15/11/2002, 30/06/2004 e 25/11/2004, cf. fls. 66 dos autos.
B). Por despacho de 04/05/2010 foi ordenada a reversão da referida execução contra o aqui Oponente, cf. fls. 63 dos autos.
C). Em 15/06/2010 o Oponente foi citado no processo de execução fiscal a que se reportam os
presentes autos, por terceira pessoa, cf. fls. 55 e 64 a 67 dos autos;
D). A sociedade B…….. Lda., faz parte do agrupamento de empresas C………. que foi constituído
em 16/02/1987, cf. fls. 20 e 21 dos autos.
E). O aqui Oponente, A…….., é o administrador do grupo C………, que se obrigava com a sua
assinatura, cf. fls. 20 e 21 dos autos.
F). A presente oposição deu entrada em 07/09/2010, no serviço de finanças do Porto 4, cf. fls. 5
dos autos.
Questão objecto de recurso:
1- Prescrição da dívida tributária.
Em causa, nestes autos está a cobrança coerciva de dívida de Imposto sobre o valor acrescentado
de 2002, cuja data limite de pagamento voluntário ocorreu em 15/11/2002, 31/10/2003, 30/06/2004 e
25/11/2004.
Ordenada a reversão da execução contra o recorrente em 2010, veio este a ser citado para a execução em 15/06/2010.
Em 1 de Janeiro de 1999 entrou em vigor a Lei Geral Tributária - entrado em vigor no dia 1 de
Janeiro de 1999 - artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 398/97, de 17 de Dezembro - que no seu artº 48º, n.º 1
estabelece que as dívidas tributárias prescrevem no prazo de 8 anos contados, a partir do início civil
seguinte àquele em que se verificou, respectivamente a exigibilidade do imposto ou o facto tributar.
Deste modo, por estar em causa Imposto sobre o valor acrescentado de 2002 o prazo de prescrição
iniciou-se em 1 de Janeiro de 2003.
O prazo de oito anos indicado no artº 48º da Lei Geral Tributária completar-se-ia em 1 de Janeiro
de 2011, sendo que o recorrente foi citado para a execução no ano anterior – 15 de Junho de 2010 –
Nos termos do disposto no artº 49º da Lei Geral Tributária a citação interrompe a prescrição, pelo
que a citação do recorrente interrompeu o prazo de prescrição o que tem como efeito a inutilização
para efeitos de prescrição, de todo o tempo decorrido anteriormente, começando a correr novo prazo a
partir do trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo executivo por força da aplicação
subsidiária dos artº 326º, n.º 1 e 327º do Código Civil.
A equiparação do regime de interrupção da prescrição dos processos tributários ao regime estabelecido no Código Civil só se aplica a partir da revogação do n.º 2 do artº 49º da Lei Geral Tributária
operada pela L 53-A/2006, de 29 de Dezembro que, na situação em análise não implica qualquer
alteração ao prazo de prescrição.
O disposto no n.º 3 do artº 49º da Lei Geral Tributária não tem qualquer préstimo para a presente
situação.
Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo as causas de suspensão ou interrupção aproveitam igualmente
ao devedor principal e aos responsáveis solidários e subsidiários, sendo certo que, nos termos do n.º 3
a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao devedor
subsidiário se a citação deste em processo de execução fiscal for efectuada após o 5º ano posterior ao
da liquidação.
Contrariamente ao que parece ter sido entendido na decisão recorrida, o disposto no artº 48º,
n.º 3 da Lei Geral Tributária estabelece apenas uma condição de extensão dos efeitos da interrupção
da prescrição da dívida tributária relativamente do devedor originário ao devedor subsidiário e não um
novo e mais curto prazo de prescrição em benefício do responsável subsidiário. Sendo este citado depois do 5º ano posterior ao da liquidação mas antes de completado o prazo de oito anos contabilizados
nos termos do disposto no n.º 1 do artº 48º da Lei Geral Tributária não se completou, ainda, qualquer
prazo de prescrição.
Fez, pois a sentença recorrida uma errada interpretação do artº 48º da Lei Geral Tributária,
impondo-se a sua revogação.
Deliberação
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e determinar a baixa
dos autos ao Tribunal de 1ª instância para que aprecie os demais fundamentos da oposição.
Custas pelo vencido a final.
(Processado e revisto com recurso a meios informáticos (art. 131º n.º 5 do Código de Processo
Civil, ex vi artº 2º Código de Procedimento e Processo Tributário).
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.
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Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Pressupostos.
Sumário:
O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150º 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.
Processo n.º 440/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………, 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 – A Fazenda Pública vem interpor para este Supremo Tribunal recurso de revista excepcional,
ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul,
de 28 de Novembro de 2013, que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, de 18 de Março de 2013, que julgara procedente a impugnação deduzida
por A…………, Lda, contra actos de fixação do valor patrimonial tributário de imóvel constituído
pelas fracções autónomas de prédio em regime de propriedade horizontal inscritas na matriz predial
urbana sob os artigos 1H, 1B, Ii, 1G, 1F, 1E, 1D, 1C, da freguesia 110617 Lapa, apresentando para tal
as seguintes conclusões:
A. O Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, quanto à fixação do valor da causa,
uma errada interpretação e aplicação do n.º 1 da alínea c) do artigo 97.º-A do CPPT, do n.º 1 do
art. 296º, do CPC e do nºs 1 e 2 do art. 32º do CPTA, bem como do n.º 1 alínea a) do art. 97º do CPPT
e n.º 2 do art. 108º/5, do CPPT.
B. Efectivamente, ao aplicar o direito da forma como aplicou, nesta questão da fixação do valor
da causa, como se faz referência no voto de vencido e com o qual não se pode deixar de estar mais
de acordo, o acórdão em análise subverte o sentido da justiça, ao não ter em atenção aos princípios
de igualdade na tributação e do acesso à justiça.
C. Colide com o princípio da tutela judicial efectiva, pois que permite a tributação em custas
com base em valores que nada têm que ver com o benefício económico resultante do pedido para a
parte ou com a complexidade da causa, actuando, por esta via, como dissuasora do acesso ao direito
e aos tribunais.
D. Deve, por isso, nessa matéria o acórdão ser revogado.
E. Por outro lado, o acórdão tal como a sentença não tiveram em consideração que a 2.ª avaliação já teve presente a nova realidade entretanto constituída em fracções.
F. Tal alteração deu origem a novos prédios, segundo o conceito de prédio consagrado no CIMI,
como se invocou, onde foram realizadas obras, obras que cabem no conceito de edificação, alínea a)
do n.º 1 do regime jurídico da urbanização e da edificação, republicado pela Lei n.º 60/2007, de 4 de
Setembro e no art. 44º do CIMI. E que,
G. A realização dessas obras é determinante para efeitos de utilização do conceito de vetustez,
uma vez que é a realização ou não delas que determina a valorização do prédio
H. Pelo que, nesta matéria também deve o Ac. recorrido ser revogado.
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, devendo ser dado provimento ao mesmo, revogando-se
o Acórdão recorrido, com todas as legais consequências.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 305/306
dos autos, concluindo que «(…) por considerar que não se mostram preenchidos, no caso, os pressupostos do recurso de revista a que alude o n.º 1 do art. 150.º do CPTA, pronuncio-me no sentido da
inadmissibilidade do recurso ora em apreço».

2351
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir da admissibilidade do recurso.
- Fundamentação 4 – Matéria de facto
Dá-se por reproduzido, para todos os efeitos legais, o probatório constante de fls. 268 a 272 do
Acórdão recorrido.
5 – Apreciando.
5.1 Da admissibilidade do recurso
O presente recurso foi interposto e admitido para este STA como recurso de revista (cfr. despacho
de fls. 300 dos autos), havendo agora que proceder à apreciação preliminar sumária da verificação in
casu dos respectivos pressupostos da sua admissibilidade, ex vi do n.º 5 do artigo 150.º do Código de
Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA).
Dispõe o artigo 150.º do CPTA, sob a epígrafe “Recurso de Revista”:
1 – Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode
haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa
a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
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 mais adequado.
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.
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 objecto de apreciação preliminar
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da secção de
contencioso administrativo.
Decorre expressa e inequivocamente do n.º 1 do transcrito artigo a excepcionalidade do recurso de
revista em apreço, sendo a sua admissibilidade condicionada não por critérios quantitativos mas por um
critério qualitativo – o de que em causa esteja 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 – devendo este recurso funcionar como
uma válvula de segurança do sistema e não como uma instância generalizada de recurso.
E, na interpretação dos conceitos a que o legislador recorre na definição do critério qualitativo de
admissibilidade deste recurso, constitui jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Administrativo
- cfr., por todos, o recente Acórdão deste STA de 2 de abril de 2014, rec. n.º 1853/13 -, que «(…) 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 constituir uma orientação
para a apreciação de outros casos, ou quando 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.».
No caso dos autos, a recorrente manifesta divergência com o decidido relativamente à questão da
fixação do valor da causa a que procedeu o Tribunal a quo, por entender que tal valor não corresponde
à utilidade económica do pedido, tal como esta vem definida pelo art. 306.º, n.º 1, 2.ª parte, do CPC
e ainda porquanto o acórdão tal como a sentença não tiveram em atenção que a 2.ª avaliação já teve
presente a nova realidade entretanto constituída em fracções, razão pela qual considera que não deve
ser considerado o “coeficiente de vetustez” de 0,40, como julgado em 1.ª instância e confirmado pelo
Acórdão recorrido.
Trata-se, pois, e apenas, de mera manifestação de divergência com o decidido, sendo que o
presente recurso de revista excepcional previsto no artigo 150º do CPTA não corresponde à intro-
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dução 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.
Ora, no que respeita aos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista excepcional, a
recorrente nada alega (cfr. as respectivas alegações, a fls. 292 a 297 dos autos), não estando igualmente
dispensada de o fazer porquanto não é notório, antes pelo contrário, que as questões que coloca se revelem de importância jurídica ou social fundamental ou que a admissibilidade do recurso seja claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito.
Assim, por não estarem demonstrados, e carecerem de demonstração, os pressupostos de que
depende a admissão do recurso excepcional de revista, este não poderá ser admitido.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acorda-se em não admitir o presente recurso, por se julgar
não estarem preenchidos os pressupostos do recurso de revista excepcional previstos no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto — Casimiro
Gonçalves.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Verificação e Graduação de Créditos. Aplicação da Lei no Tempo.
Sumário:
I — Após as alterações introduzidas no CPPT pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, os Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da
matéria relativa à verificação e graduação de créditos, tendo ocorrido apenas
uma alteração da via ou forma processual adequada ao seu conhecimento, que
deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para ser
o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução
sobre a matéria, passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual
de exercer a tutela jurisdicional no que toca à verificação e graduação de créditos.
II — Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a
mesma que vale na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata aos
processos pendentes, mas não possui eficácia retroactiva – artigo 12.º, n.º 2, do
CC e artigo 12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra geral exceptua-se o caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório ou de
para ela valer uma norma especial, como é o caso da norma contida no n.º 2 do
artigo 142.º do CPC, que determina que a forma de processo aplicável se determina
pela lei vigente à data em que a acção é proposta.
III — Por força dessa norma contida no n.º 2 do artigo 142.º do CPC, que é subsidiariamente aplicável ao contencioso tributário por força do artigo 2.º, alínea e), do
CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos processos de verificação e graduação
de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro
de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua
instauração.
IV — À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do artigo 12.º da LGT, na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos processos
pendentes é susceptível de afectar os direitos e interesses legítimos anteriormente
constituídos das partes.
Processo n.º 447/14-30.
Recorrentes: Ministério Público e Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorridos: A……………….. e Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
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Recursos jurisdicionais da decisão proferida no processo de verificação e graduação de créditos
com o n.º 679/09.8BECTB que ordenou a remessa dos autos ao órgão de execução fiscal.
1. RELATÓRIO
1.1 Num processo de verificação e graduação de créditos a correr termos por apenso a uma execução fiscal instaurada pelo Serviço de Finanças da Covilhã, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Castelo Branco proferiu despacho a ordenar a remessa dos autos ao órgão de execução fiscal, para aí
serem tramitados, face às alterações processuais decorrentes da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro
(Lei de Orçamento do Estado para 2011).
1.2 O Representante do Ministério Público junto daquele Tribunal e a Caixa Geral de Depósitos, S A.,
esta como credora reclamante, interpuseram recurso dessa decisão, os quais foram admitidos, com subida
imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.
1.3 O Ministério Público apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do
seguinte teor: «
1. Sendo a reclamação de créditos de data anterior a 1.01.2011,
2. não altera a LOE 2011 a competência para a verificação e graduação de créditos,
3. que continua a ser do Tribunal Tributário.
4. Tal conclusão busca fundamento no artigo 5.º do ETAF
5. e radica na concepção do preceito como norma de processo ou tramitação processual e não
como norma de competência – o órgão não foi extinto, donde inexiste alteração de competência da
nova lei para os casos pendentes; o processo continua a ser judicial (de execução) e há-de ser tramitado até final em tal sede judicial.
6. Pelo exposto, violou a decisão a quo o disposto nos artigos 245.º, n.º 2, do CPPT, na redacção
da Lei n.º 55-A/2010, de 31.12, e 5.º do ETAF-22.º da LOFTJ.
7. Assim sendo, revogando tal decisão e determinando a sua substituição por outra que determine
a prossecução dos autos neste Tribunal, farão Vossas Excelências JUSTIÇA».
1.4 A “Caixa Geral de Depósitos, S.A.” motivou o recurso por ela deduzido, terminando com a
formulação de conclusões do seguinte teor: «
a) Corre termos no Serviço de Finanças da Covilhã o processo de execução fiscal com o
n.º 0612200501007408 e apensos, em que é Executado A…………...
b) No âmbito desses autos de execução fiscal, a aqui Recorrente deduziu, tempestivamente, reclamação de créditos, para pagamento pelo produto da venda do imóvel penhorado, e hipotecado à
aqui Recorrente.
c) Oportunamente, os autos de execução fiscal em menção tinham subido ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, para efeitos de prolação de decisão de verificação e graduação
de créditos.
d) Por douta decisão (Recorrida) proferida pelo Tribunal a quo – Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco – em 01.03.2011 foi ordenada “a baixa dos autos na distribuição e remessa ao
órgão de execução fiscal competente para a verificação e graduação de créditos, art. 245/2 do CPPT,
na redacção da Lei 55-A/2010, de 31/12” (sic).
e) Sinteticamente, a douta decisão Recorrida foi buscar o seu fundamento de direito à citada
LOE 2011, não só na parte em que alterou a redacção dada aos arts. 151.º e 245.º do Código Procedimento e Processo Tributário, mas ainda no facto da mesma não tendo “qualquer norma transitória
de aplicação … no tempo” ser de aplicação “aos processos pendentes, ainda sem decisão judicial de
graduação de créditos” (sic).
Efectivamente,
f) A mencionada LOE 2011 entrou “no dia 1 de Janeiro de 2011” (art. 187.º da LOE 2011).
g) Porém, deve tal norma ser interpretada em conjugação com as demais normas que regulam
a aplicação das leis no tempo.
Desde logo,
h) Determina o art. 5.º, n.º 1 do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) que “a
competência dos Tribunais da jurisdição administrativa e fiscal fixa-se no momento da propositura da
causa, sendo irrelevantes as modificações de facto e de direito que ocorram posteriormente” (sic).
i) Norma idêntica se verifica quanto ao direito de cariz substantivo, com o art. 12.º do Código Civil.
j) Concordando com a douta decisão na parte em que entende que a nova redacção dada aos
arts. 151.º e n.º 2 do art. 245.º ambos do CPPT são de aplicação imediata, aliás a LOE de 2011 entrou em vigor no dia 01 de Janeiro do corrente ano, deve tal exegese ser, em conjugação com o citado
art. 5.º do ETAF, interpretada no sentido da sua aplicação ser imediata apenas aos processos “novos”,
entenda-se aos concursos de credores (apensos de reclamação de créditos) que se iniciaram, após o
citado dia 01 de Janeiro de 2011.
l) A contrario, continuarão a vigorar os arts 151.º e 245.º, n.º 2 do CPPT na redacção anterior à
introduzida pela LOE 2011, para efeitos de atribuição de competência para a prolação da sentença de
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verificação e graduação de créditos (ao Juiz do “tribunal tributário de 1.ª instância”), no que tange
aos concursos de credores abertos antes da entrada em vigor da LOE de 2011.
m) Assim, entende a aqui Recorrente que a LOE 2011, que entrou em vigor em 01 de Janeiro de
2011, é de aplicação imediata, no que às normas aqui em análise diz respeito (nomeadamente arts. 151.º
e 245.º do CPPT), apenas em relação aos processos – entenda-se concursos de credores (apensos de
reclamação de créditos) – que se tenham iniciado após a citada data de 01 de Janeiro de 2011.
Ora,
n) O concurso de credores, aberto no âmbito dos presentes autos, iniciou-se em data anterior
àquela de 01 de Janeiro de 2011, e consequentemente, aplicar-se-ão (e reger-se-á) pelas normas do
CPPT em vigor à data da entrada em vigor do LOE 2011 (na redacção anterior à dada pela citada
LOE 2011).
Consequentemente,
o) Competente para a prolação da decisão sobre a verificação e graduação de créditos, no âmbito destes autos de reclamação de créditos (concurso de credores) será o Tribunal a quo – Tribunal
Administrativo e Fiscal de Castelo Branco.
p) A decisão Recorrida violou os art.s 151.º e 245.º do CPPT (na redacção anterior à redacção
dada pela LOE 2011), art. 5.º do ETAF.
Termos em nos melhores de direito e sempre com mui douto suprimento de V.s Exas. se requer se
dignem revogar a douta decisão sob recurso que ordenou a remessa dos autos ao respectivo órgão se
execução fiscal (Serviço de Finanças competente) para efeitos de prolação da decisão de verificação
e graduação de créditos, e consequentemente, considerem e reconheçam o Tribunal a quo, o órgão
jurisdicional competente para o efeito, ordenando-se em conformidade, assim se fazendo justiça».
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 corroborou a posição assumida pelos Recorrentes.
1.7 Colheram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se (o despacho recorrido fez correcta
interpretação e aplicação da lei ao julgar que), em face das alterações introduzidas no Código de
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro (Lei de
Orçamento do Estado para 2011), os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram de ter competência
para a apreciação e decisão dos processos judiciais de verificação e graduação de créditos e que, por
isso, se impõe a remessa de todos os processos pendentes, desta espécie, ao órgão de execução para
que este proceda à sua posterior tramitação e decisão.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, por onde corria termos o presente
processo de verificação e graduação de créditos, apelando ao disposto no art. 5.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) e considerando que este se limita a regular a distribuição de
competência entre Tribunais, e não entre estes e órgãos da Administração tributária (AT), conclui que
deverão ter-se como de aplicação imediata as alterações processuais decorrentes da Lei n.º 55-A/2010,
de 31 de Dezembro, e que daí decorre que deixa de existir suporte normativo-processual para a tramitação de processos de verificação e graduação de créditos nos Tribunais Tributários, já que as normas
que consagravam a existência de tal meio processual foram revogadas, sem qualquer regime transitório,
sendo tal revogação de aplicação imediata.
Consequentemente, ordenou que os autos fossem remetidos ao órgão de execução fiscal, para aí
serem tramitados.
Não se conformando com essa decisão, dela recorreram o Ministério Público e, enquanto credor
reclamante, a “Caixa Geral de Depósitos, S.A.” alegando que a citada Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, não altera, no caso, a competência para a verificação e graduação de créditos, a qual continua
a ser do Tribunal Tributário, pois que a competência material dos tribunais administrativos e fiscais, tal
como dos tribunais comuns, se fixa no momento da propositura da acção, sendo irrelevantes as alterações
de facto e de direito ocorridas posteriormente, conforme o disposto no art. 5º do ETAF, além de que,
tendo natureza jurisdicional a decisão sobre o incidente de verificação e graduação de créditos, a norma
do art. 126.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, na parte em que atribuiu essa competência a
um órgão da administração é de duvidosa constitucionalidade (uma vez que faz perigar o princípio da
igualdade de meios processuais, consagrado no art. 98.º da LGT e o princípio da equidade processual
consagrado no art. 20.º, n.º 4 da Constituição da República); pelo que, havendo dúvidas legítimas sobre
a constitucionalidade de tal norma, no caso dos autos, a interpretação mais sensata parece ser aquela que
considera competente o tribunal tributário para decidir o presente incidente de verificação e graduação
de créditos, uma vez que é no tribunal que reside o poder jurisdicional; por outro lado, não constando
da citada Lei qualquer norma transitória sobre essa matéria, parece que a competência do órgão de
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execução fiscal atribuída pelo n.º 2 do art. 245.º, na redacção da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro,
se aplica apenas aos processos de reclamação de créditos entrados a partir de 1 de Janeiro de 2011.
Daí termos fixado a questão a apreciar e decidir nos termos que deixámos referidos em 1.8.
2.2 DO CONHECIMENTO DA VERIFICAÇÃO E GRADUAÇÃO DE CRÉDITOS
Questão idêntica à que constitui objecto do presente recurso foi decidida por esta Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo por acórdãos de 6 de Julho 2011, proferidos
nos processos com os n.ºs 362/11 (1) e 384/11 (2), para cuja fundamentação se remete. A posição assumida
nesses acórdãos tem vindo a ser seguida unânime e uniformemente por este Supremo Tribunal, como
resulta, entre outros, dos seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário:
de 13 de Julho de 2011, nos processos com os n.ºs 361/11, 392/11, 393/11, 394/11, 395/11, 398/11,
445/11, 451/11, 466/11, 476/11, 492/11, 499/11, 500/11, 510/11, 511/11, 521/11, 522/11, 561/11, 580/11,
594/11, 595/11, 597/11 e 632/11;
de 14 de Setembro de 2011, processos com os n.ºs 588/11 e 623/11;
de 28 de Setembro de 2011, processo com o n.º 704/11;
de 12 de Outubro de 2011, processos com os n.ºs 516/11, 687/11 e 703/11;
de 9 de Maio de 2012, processo com o n.º 323/12;
de 16 de Maio de 2012, processo com o n.º 310/12;
de 10 de Abril de 2013, processo com o n.º 280/13;
de 23 de Abril de 2013, processos com os n.ºs 273/13 e 297/13;
de 22 de Maio de 2013, processos com os n.ºs 416/13, 524/13 e 527/13, entre outros,
todos no sentido de que as alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55-A/2010 não são aplicáveis aos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente
à data da sua instauração.
Daí que, sem necessidade de mais considerações e remetendo para tal fundamentação, com a qual
concordamos e que subscrevemos na íntegra, se deva dar provimento ao presente recurso e revogar a
decisão recorrida com a consequentemente baixa dos autos ao Tribunal a quo, para aí prosseguirem os
seus ulteriores termos, se a tanto nada mais obstar.
2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário doutrinal do
já referido acórdão proferido no processo com o n.º 362/11:
I - Após as alterações introduzidas no CPPT pela Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro, os
Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da matéria relativa à verificação e
graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual adequada ao
seu conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para
ser o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria,
passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no
que toca à verificação e graduação de créditos.
II - Quanto à aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a mesma que vale
na teoria geral do direito: a lei nova é de aplicação imediata aos processos pendentes, mas não possui
eficácia retroactiva – art. 12.º, n.º 2, do CC e art. 12.º, n.º 3 da LGT. Porém, da submissão a esta regra
geral exceptua-se o caso de a lei nova ser acompanhada de normas de direito transitório ou de para ela
valer uma norma especial, como é o caso da norma contida no n.º 2 do art. 142.º do CPC, que determina
que a forma de processo aplicável se determina pela lei vigente à data em que a acção é proposta.
III - Por força dessa norma contida no n.º 2 do art. 142.º do CPC, que é subsidiariamente aplicável
ao contencioso tributário por força do art. 2.º, alínea e), do CPPT, a nova lei não pode ser aplicada aos
processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em
1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instauração.
IV - À mesma conclusão se chegaria pela aplicação da norma contida no n.º 3 do art. 12.º da LGT,
na medida em que a aplicação imediata da lei nova aos processos pendentes é susceptível de afectar os
direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos das partes.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, em conceder provimento aos recursos, revogar a decisão recorrida e,
consequentemente, ordenar a baixa dos autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco,
para aí prosseguirem os seus ulteriores termos, se a tanto nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 2 Julho de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro Gonçalves.
(1) No Apêndice ao Diário da República de 22 de Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1190
a 1195, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ed2b6db93f9c3701802578c700527379?OpenDocument.
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(2) No Apêndice ao Diário da República de 22 de Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.
pdf), págs. 1195 a 1200, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
1892d1e3b388f6c9802578cb004a9ad1?OpenDocument.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Admissão. Nota justificativa e discriminativa de custas
de parte. Reclamação.
Sumário:
É de admitir recurso de revista excepcional relativamente às questões da determinação
do prazo da reclamação da nota justificativa e discriminativa de custas de parte e
de saber se é condição dessa reclamação a efectivação do depósito da totalidade
da nota apresentada pela parte.
Processo n.º 455/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………– SGPS, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública vem interpor recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º
do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 12/12/2013, no processo
que aí correu termos sob o n.º 07104/13.
1.2. Termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
A) Quanto à questão referente à análise dos requisitos relativos à reclamação da nota justificativa
e discriminativa de custas de parte e, em concreto, da determinação do prazo para efectuar a referida
reclamação, bem como, da necessidade, ou não, como condição dessa reclamação, de ser efectuado o
depósito da totalidade da nota, verificam-se os requisitos que justificam a admissão do presente recurso
de revista.
B) Uma vez que, tais questões assumem 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 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 em si, por estar em causa a análise
dos requisitos da reclamação da nota discriminativa e justificativa de custas de parte, mas também,
pelo facto de se mostrar assaz pertinente que o órgão de cúpula da justiça administrativa tributária se
pronuncie, de forma uniforme sobre a matéria, sendo necessária a intervenção desse STA, a fim de ser
julgada, definitivamente e de forma uniforme, em julgamento ampliado de revista, esta questão que
tem um vasto leque de interessados,
D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre
matéria de natureza jurídica complexa, acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas
na aplicação das normas legais, dada a necessária articulação a fazer entre o Regulamento das Custas
Processuais e a Portaria n.º 419-A/2009, de 17/4, nem sempre clara, sendo certo, igualmente, que só
com a intervenção do STA se assegura a boa aplicação da justiça no caso concreto, uma futura e necessária uniformidade de procedimentos sobre a matéria e se repara a existência de um erro grosseiro
na interpretação e aplicação do direito.
E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito,
uma errada interpretação e aplicação dos artigos 33º da Portaria 419-A/2009, de 17/4, com a redacção
dada pela Portaria 82/2012, de 29/3 e o art. 31º do RC.P, pelo que, não deve manter-se.
F) Quanto ao prazo para apresentação da reclamação da conta de custas de parte, entende a ora
recorrente que, contrariamente ao que deliberou o Acórdão recorrido, se deve aplicar o disposto na
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alínea a) do n.º 3 do art. 31º do RCP que prevê a possibilidade de ser apresentada reclamação da conta
de custas no prazo de pagamento voluntário.
G) Ora, sabendo-se que para as entidades públicas tal prazo de pagamento voluntário termina no
último dia do mês seguinte àquele em que foi efectuada a notificação da conta, cfr. n.º 2 do art. 28º da
Portaria 419-A/2009, deve entender-se, sob pena de estarmos perante dois regimes jurídicos distintos
no que toca a entidades públicas e, consoante estas reclamem da conta de custas ou da conta de custas
de parte, que a reclamação da conta de custas de parte pode ser apresentada pela Fazenda Pública até
ao “terminus” do último dia do mês seguinte àquele em que foi efectuada a notificação da nota discriminativa e justificativa de custas de parte, por remissão do n.º 4 da Portaria a que nos vimos referindo
para este artigo 31º do RCP.
H) Por outro lado e quanto à questão de ser condição necessária para a apresentação da reclamação
o depósito da totalidade do valor da nota, entende-se que o n.º 2 do art. 33º da Portaria n.º 419-A/2009,
deve ser entendido como só se aplicando caso não haja ainda taxas de justiça a pagar, como no caso, e
bastando-se com o depósito das quantias efectivamente e comprovadamente pagas pela parte, pagamento
este que é o único certo e, por isso, imediatamente exigível.
I) Outro entendimento do n.º 2 do art. 33º da Portaria 419-A/2009 é violador dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da proporcionalidade.
J) É que, fazendo-se impender sobre o recorrente o ónus de depositar o montante da totalidade
da nota discriminativa e justificativa da conta de custas de parte, sem que seja estabelecido um “tecto”
máximo de razoabilidade desse montante, que deverá coincidir com o montante efectivamente despendido pela parte vencedora a título de taxas de justiça por ela pagas no processo, está a restringir-se
de uma forma excessiva podendo na prática suprimir-se, efectivamente, o direito a reclamar da conta
de custas de parte.
K) Ao que acresce que, sem qualquer limite razoável, pode o montante de tais custas ascender a
níveis excessivos pela ausência de controlo (mormente de controlo judicial) que terá o seu processo de
elaboração, o que viola o princípio da proporcionalidade, ainda para mais quando é certo que estamos
perante o Estado e não perante particulares e que pode fazer-se impender sobre o mesmo Estado o depósito de grandes quantias quando é certo que sendo ele que custeia a justiça não se coloca a hipótese
de utilização de expedientes dilatórios e nem se compreende que se configure como um expediente
dilatório a efectividade de um depósito que corresponda à totalidade das taxas de justiça pagas pela
parte vencedora.
Termina pedindo a admissão da revista e que, analisado o mérito do recurso, lhe seja dado provimento, revogando-se o acórdão recorrido, com todas as legais consequências.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«1. A intervenção do Ministério Público nos recursos jurisdicionais interpostos no âmbito do
CPTA é subsequente à sua notificação (art. 146º n.º 1 CPTA).
2. O Ministério Público suscita expressamente questão de inconstitucionalidade, nos seguintes
termos:
O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos é característico da jurisdição
administrativa, como claramente resulta de:
a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência paralela à constante do art. 24º
n.º 2 ETAF 2002 (cf. art. 26º ETAF 2002);
b) impossibilidade de integração da lacuna por via de interpretação analógica ou extensiva da
norma citada, recusada pelos princípios hermenêuticos;
c) composição da formação incumbida da apreciação preliminar sumária dos pressupostos substantivos do recurso: três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso Administrativo
(art. 150º n.º 5 CPTA);
d) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso
Administrativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos; cfr. deliberação
n.º 1313/2004, 26.01.2004 do CSTAF).
No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso tributário pronuncia-se doutrina
qualificada (José Casalta Nabais Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei Geral Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário Cadernos de Justiça Administrativa n.º 61
Janeiro/Fevereiro 2007 p. 13; Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário
anotado e comentado 6ª edição 2011 Volume IV anotação 37 ao art. 279º CPPT p. 390).
Neste contexto deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com fundamento na
inconstitucionalidade das seguintes normas:
- norma constante do art. 150º n.º 1 CPTA, na interpretação segundo a qual a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da matéria para o conhecimento de recurso de revista interposto de acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo, por violação da reserva relativa de competência legislativa da
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Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais (art. 165º n.º 1 alínea p) CRP
numeração RC/97);
- norma constante do art. 26º alínea h) ETAF 2004 (aprovado pela Lei n.º 13/2002, 19 fevereiro),
na interpretação segundo a qual a competência para o conhecimento do recurso de revista é deferida pela
norma constante do art. 150º n.º 1 CPTA, por violação da reserva relativa de competência legislativa
da Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais (art. 165º n.º 1 alínea p)
CRP numeração RC/97).
3. Sem prescindir
A intervenção processual do Ministério Público, circunscrevendo-se à apreciação do mérito do
recurso, é posterior à apreciação preliminar sumária sobre a verificação dos pressupostos para conhecimento do recurso, por formação constituída pelos três juízes mais antigos da secção (arts. 146º n.º 1
e 150º n.º 5 CPTA)»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. No acórdão recorrido julgaram-se provados os factos seguintes:
1 - Em 17/4/2013, a sociedade impugnante e ora recorrida, “A……………, SGPS, S.A.”, juntou
ao processo judicial n.º 110/00 (1.2.), de que o presente constitui apenso, na qualidade de parte vencedora, requerimento de pagamento de custas de parte, ao abrigo do disposto no art. 25º, do Regulamento
das Custas Processuais, no final do mesmo peticionando junto da Autoridade Tributária e Aduaneira
o seguinte:
a) pagamento da quantia de € 6.996,34, devido a título de custas de parte;
b) pagamento do acréscimo de custas de parte, correspondente às taxas de justiça devidas a final
com honorários dos mandatários judiciais, no montante de € 22.950,00, nos termos dos arts. 6º, n.º 7,
14º, n.º 9, 29º e 30º, do Regulamento das Custas Processuais (cfr. documento certificado a fls. 4 a 8 do
presente apenso em separado);
2 - Na data identificada no n.º 1, a sociedade impugnante e ora recorrida remeteu para a Direcção
de Finanças de Lisboa cópia do requerimento que juntou ao processo judicial n.º 110/00 (1.2.), nos termos dos arts. 25º, n.º 1, e 29, n.º 1, do Regulamento das Custas Processuais (cfr. documento certificado
a fls. 3 do presente apenso em separado);
3 - Em 31/5/2013, através de fax, a Fazenda Pública e ora recorrente enviou para o Tribunal
Tributário de Lisboa reclamação da nota discriminativa e justificativa identificada no n.º 1 supra, na
qual termina pugnando pela sua procedência, tudo devido a intempestividade e inexigibilidade dos
montantes constantes da citada nota discriminativa e justificativa (cfr. documento certificado a fls. 70
a 83 do presente apenso em separado);
4 - Na mesma data de 31/5/2013, a reclamante e ora recorrente efectuou o pagamento da quantia
de € 6.996,34 (cfr. documentos certificados a fls. 84 e 85 do presente apenso em separado);
5 - Em 14/6/2013, a sociedade impugnante e ora recorrida juntou ao processo pronúncia sobre a
reclamação identificada no n.º 3 supra, na qual termina pugnando pela total improcedência da mesma
(cfr. documento certificado a fls. 87 a 96 do presente apenso em separado);
6 - Em 4/7/2013, foi exarado o despacho recorrido através do qual se julgou improcedente a reclamação apresentada pela recorrente, por a mesma se revelar manifestamente intempestiva, e porque
não foi efectuado o depósito da totalidade do valor da nota discriminativa e justificativa de custas de
parte apresentada pela impugnante e ora recorrida (cfr. documento certificado a fls. 98 a 100 do presente
apenso em separado).
3.1. O Exmo. Senhor Procurador Geral-Adjunto sustenta que o recurso excepcional de revista
não é admissível em sede de contencioso tributário e suscita, por isso, a inconstitucionalidade, (i)
quer da norma constante do n.º 1 do art. 150º do CPTA, na interpretação segundo a qual a Secção de
Contencioso Tributário do STA é competente em razão da matéria para o conhecimento de recurso de
revista interposto de acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário do TCA, (ii) quer da
norma constante da alínea h) do art. 26º do ETAF de 2004 (aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19/2),
na interpretação segundo a qual a competência para o conhecimento do recurso de revista é deferida
pela norma constante do art. 150º n.º l do CPTA, inconstitucionalidades estas resultantes da violação
da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais (al. p), do n.º 1, do art. 165º da CRP, numeração da RC/97).
Importa, portanto, apreciar, desde já, tais questões.
Vejamos.
3.2. A inadmissibilidade desta espécie de recurso em contencioso tributário tem sido sustentada
por alguma doutrina:
- desde logo, pelo Prof. Casalta Nabais (Cfr. Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 61- Janeiro/Fevereiro de 2007, p.13.) que conclui pela inadmissibilidade face à circunstância de o art. 26º do
ETAF (aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 19/2 e em vigor desde 1/1/2004) não conter norma de teor
idêntico à do n.º 2 do seu art. 24º (que inclui na competência da Secção de Contencioso Administrativo
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do STA o conhecimento dos recursos de revista sobre matéria de acórdãos da Secção de Contencioso
Administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos e dos Tribunais Administrativos de Círculo),
sendo que a remissão genérica do art. 2º, alínea e) do CPPT, não constitui apoio suficiente para se poder
concluir pela aplicação em processo judicial tributário do recurso de revista excepcional previsto no
mencionado art. 150º do CPTA;
- e também o Cons. Lopes de Sousa se pronuncia pela inadmissibilidade deste recurso em sede de
contencioso tributário (Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado,
Vol. IV, 6ª edição, Áreas Editora, 2011, anotação V-37-a) ao art. 279º, p. 390);
- e a nível jurisprudencial, não obstante a anterior jurisprudência constante, por exemplo, dos
acs. desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 27/9/05, rec. n.º 489/05, de 18/4/2007, rec.
n.º 097/07 e de 16/1/08, rec. n.º 0564/07 (que afirmava a inadmissibilidade do recurso com base no
disposto no n.º 1 do art. 5º da Lei n.º 15/2002, de 22/2, segundo o qual as disposições do CPTA não
se aplicam aos processos que se encontrem pendentes à data da sua entrada em vigor e também não
são aplicáveis aos processos pendentes as disposições que introduzem novos recursos que não eram
admitidos na vigência da legislação anterior), a jurisprudência mais recente e maioritária deste mesmo
Tribunal consolidou-se no sentido de que é admissível no contencioso tributário este recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA (cfr., entre muitos outros, os acs. desta Secção do
STA, de 4/10/2006, rec. n.º 854/06; de 29/11/2006, rec. n.º 729/06; de 12/12/2006, rec. n.º 584/06; de
30/5/2007, rec. n.º 257/07; de 30/5/2007, rec. n.º 285/07; de 2/7/2008, rec. n.º 173/08; de 14/7/2008,
rec. n.º 0410/08; de 16/11/2011, rec. n.º 0740/11; de 14/12/2011, rec. n.º 01075/11; de 12/1/2012, rec.
n.º 0899/11; de 12/1/2012, rec. n.º 01139/11; de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11; de 14/3/2012, rec. n.º 1110/11;
de 21/3/2012, rec. n.º 84/12; de 26/4/2012, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12; de 16/5/2012, recs.
nºs. 0357/12 e 083/12; de 23/5/2012, rec. n.º 0434/12; de 30/5/2012, rec. n.º 0415/12; de 15/5/2013,
rec. n.º 01368/12).
E como se diz neste último, cuja fundamentação sufragamos, «a admissibilidade deste recurso no
contencioso tributário tem sustentáculo formal no art. n.º 26º, alínea h), do ETAF, e no art. 2º, alínea c),
do CPPT, já que a remissão a que se refere esta alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as
normas sobre processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não
as da LPTA.
Como se deixou afirmado nesses acórdãos, «quanto ao facto de no art. 26º do ETAF, em que se
fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não
existir norma semelhante à do art. 24º, n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele
art. 150º, não nos parece significativo.
Isto porque o art. n.º 26º, alínea h), estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe
conhecer “De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão
do art. 2º, alínea c), do CPPT, as normas do CPTA, onde se inclui o art. 150º citado, tratando-se de
matéria tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.
Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo,
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151º, abertura cuja amplitude se estende
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada
dos tribunais tributários (art. 280º, n.º 5, do CPPT).”
Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se assemelham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.
De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos
tribunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.
E que dizer do argumento de que “mantém-se a admissibilidade generalizada de recurso de decisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15-9-1997,
assegurada pelo art. 120º do ETAF de 1984”. Trata-se de uma garantia do passado. Mas para o futuro?
Por que razão há-de ser negado aos administrados contribuintes um direito de que gozam os outros
cidadãos (administrados)?
Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista,
não visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou
sobreposição com o regime de recurso previsto no art. 284º do CPPT.
De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional
de revista, previsto no art. 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por
aplicação subsidiária do art. 2º, alínea e) do CPPT.
É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo,
poderia gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava
Lebre de Freitas (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116), sendo agora tal recurso admitido no
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processo civil, não faria sentido excluí-lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente
violação do direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts. 13º,
n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP.».
Torna-se, assim, claro que o recurso excepcional de revista é admissível no contencioso tributário,
não por via da interpretação analógica ou extensiva do art. 24º, n.º 2, do ETAF de 2002, mas antes por
força da aplicação da norma contida no art. 26º, alínea h), do mesmo ETAF e por força da expressa
remissão para as normas do CPTA e do CPC contidas nas alíneas c) e e) do art. 2º do CPPT.
Neste contexto, cai imediatamente por terra a questão da inconstitucionalidade de natureza
orgânica invocada, na medida em que ela tinha por pressuposto a aplicabilidade a esta Secção de
Contencioso Tributário da norma de competência contida no art. 24º, n.º 2, do ETAF.»
Em suma, dado que, por um lado, este recurso é admissível no contencioso tributário por força
da aplicação da norma contida na alínea h) do art. 26º do ETAF de 2002 (e não por via da interpretação analógica ou extensiva do n.º 2 do seu art. 24º) e dado que, por outro lado, é inquestionável que
aquele art. 26º do ETAF, fixando a competência da Secção do Contencioso Tributário do STA, comina
na alínea h) que cumpre a esta Secção conhecer «De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei»,
e que as als. c) e e) do art. 2º do CPPT contêm expressa remissão para as normas do CPC e do CPTA
(e, por conseguinte, também para o art. 150º deste último diploma legal), fica claro que a competência
desta Secção de Contencioso Tributário para conhecer do recurso excepcional de revista se encontra
estabelecida na lei.
Assim improcedendo, pois, a questão (atinente às inconstitucionalidades de natureza orgânica)
invocada pelo MP.
4.1. Importa, então, e antes de mais, apreciar se o recurso dos autos é admissível face aos pressupostos de admissibilidade contidos no próprio art. 150º do CPTA, em cujos nºs. 1 e 5 se estabelece:
«1 - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode
haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito.
(…)
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 objecto de apreciação preliminar
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de
Contencioso Administrativo».
4.2. Interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste
recurso (cfr., por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela
sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente,
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-se como o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e
93/VIII, a uma “válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que
definiu: 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.
Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera 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».(1)
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa [relevância
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão
do recurso para uma melhor aplicação do direito (2)], também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:
a) o preenchimento do conceito indeterminado de (i) relevância jurídica fundamental se verificará, 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” e o preenchimento do conceito
de (ii) 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”;
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b) só ocorre clara necessidade da admissão da revista para melhor aplicação do direito quando se
verifique 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 (com a consequente
necessidade de garantir a uniformização do direito, sobretudo quando a decisão nas instâncias seja
ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por
se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na
resolução dos litígios) impondo-se, então, por objectivamente útil, a intervenção do STA, como órgão
de regulação do sistema.
Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática
que deve ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da
revista e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites
da situação singular (a «melhor aplicação do direito» deve resultar, como se disse, da possibilidade
de repetição num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização
do direito: «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») - cfr. o ac. desta Secção do STA, de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros,
os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07; de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de
7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, de 26/4/12, recs. nºs.
1140/11, 237/12 e 284/12, de 23/5/2012, rec. n.º 434/12, de 30/5/2012, rec. n.º 415/12, de 30/4/2013,
rec. n.º 378/13, de 18/6/2013, recs. nºs. 506/13, 571/13 e 735/13.
E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessariamente
ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 627º, n.º 2, 635º, nºs. 1 e 2, e 639º, nºs. 1 e 2 do
novo CPC (3) - neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013,
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13.
4.3.1. No caso, as questões que subjazem à pretensão da recorrente Fazenda prendem-se com a
determinação do prazo da reclamação da nota justificativa e discriminativa de custas de parte e saber
se é condição dessa reclamação a efectivação do depósito da totalidade da nota apresentada pela parte.
Entendendo a Fazenda Pública (cfr. Conclusões A a D) que:
- tais questões assumem 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 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;
- isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica em si, por estar em causa a análise
dos requisitos da reclamação da nota discriminativa e justificativa de custas de parte, mas também,
pelo facto de se mostrar assaz pertinente que o órgão de cúpula da justiça administrativa tributária se
pronuncie, de forma uniforme sobre a matéria, sendo necessária a intervenção desse STA, a fim de ser
julgada, definitivamente e de forma uniforme, em julgamento ampliado de revista, esta questão que
tem um vasto leque de interessados;
- sendo que se trata de matéria de natureza jurídica complexa, acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação das normas legais, dada a necessária articulação a fazer
entre o Regulamento das Custas Processuais e a Portaria n.º 419-A/2009, de 17/4, nem sempre clara,
sendo certo, igualmente, que só com a intervenção do STA se assegura a boa aplicação da justiça no
caso concreto, uma futura e necessária uniformidade de procedimentos sobre a matéria e se repara a
existência de um erro grosseiro na interpretação e aplicação do direito.
4.3.2. No acórdão recorrido entendeu-se que o requerimento contendo a nota justificativa das custas
de parte devia ter sido apresentado até 5 dias após o trânsito em julgado da decisão final do processo
(arts. 25º e 26º do Regulamento das Custas Processuais (RCP) e que a reclamação tendo por objecto a
nota discriminativa e justificativa dessas custas de parte tem que ser apresentada no prazo de 10 dias a
contar da respectiva notificação (art. 33º, n.º 1, da Portaria 419-A/2009, de 17/4).
E mais se entendeu que a dedução de reclamação contra essa nota justificativa (das custas de
parte) está sujeita ao depósito da totalidade do respectivo valor, similarmente ao que se prescreve no
n.º 5 do art. 31º do RCP, para a reclamação deduzida do acto de contagem do processo, não ocorrendo,
apesar de tal regime, violação nem do princípio constitucional do direito à tutela jurisdicional efectiva
(art. 20º e n.º 4 do art. 264º, ambos da CRP), nem do princípio constitucional da proporcionalidade (em
qualquer das suas vertentes – art. 266º da CRP).
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Ora, afigura-se-nos que, atendendo, até, à alteração que o art. 1º da Portaria n.º 82/2012, de 29/3,
introduziu no n.º 2 do art. 33º da Portaria n.º 419-A/2009, de 17/4, (4) se impõe clarificar, quer no caso
concreto dos autos, quer em casos futuros, a interpretação das normas que regulamentam o regime ora
questionado, daí se justificando a revista excepcional em razão da importância social fundamental da
questão decidenda.
Sendo que também está em causa uma questão de alcance geral ou que, de algum modo, é susceptível de servir de paradigma de solução de casos futuros acerca do regime e âmbito das reclamações
da nota justificativa de custas.
Daí que, nos termos do n.º 1 do art. 150º do CPTA deva admitir-se a revista.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em admitir a revista.
Sem custas nesta fase.
Neto.

Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — Dulce

(1) Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª ed., p. 323 e Comentário ao Código de Processo
nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..
(2) Sobre esta matéria, cfr. Miguel Ângelo Oliveira Crespo, O Recurso de Revista no Contencioso Administrativo,
Almedina, 2007, pp. 248 a 296.
(3) Correspondentes aos arts. 676º, n.º 2, 684º, nºs. 1 e 2, e 685º-A, nºs. 1 e 2, do anterior CPC.
(4) Anteriormente a reclamação da nota justificativa estava sujeita ao depósito de 50 % do valor da nota e após tal alteração passou a estar sujeita ao depósito da totalidade do valor da nota.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Concurso de contra-ordenações. Cúmulo jurídico. Cúmulo material. Exigibilidade do
montante exequendo. Questão prejudicial. Suspensão da oposição.
Sumário:
I — De 2001 e 2009 e após 2011, o artigo 25º do RGIT manda sancionar o concurso
de contra-ordenações através do sistema do cúmulo material, tendo este sistema
sido o do cúmulo jurídico em 2009 e 2010.
II — Formulado o pedido de apensação dos diversos processos de contra-ordenação
e realização de cúmulo de coimas, perante o Chefe do Serviço de Finanças que
o indeferiu e estando pendente de recurso tal decisão de indeferimento, que será
inviabilizada, total ou parcialmente pelo cumprimento da decisão que aplicou a
coima sem realização de cúmulo, apresenta-se a decisão do referido recurso como
questão prejudicial no processo de oposição à execução, a determinar a suspensão
dos seus termos até que seja ali proferida decisão, com trânsito em julgado, ao
abrigo do disposto no artº 279º, n.º 1 do Código de Processo Civil ex vi do artº 2º
do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Processo n.º 460/14-30.
Recorrente: A………………, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Ana Paula Lobo.
Recurso Jurisdicional
Decisão recorrida – Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro de 21 de Janeiro de 2014
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A…………….., SA, veio interpor o presente recurso da sentença supra mencionada, proferida no
âmbito do processo de oposição n.º 762/10.7BEAVR à execução fiscal n.º 0132201001014536, tendo,
para esse efeito formulado, a final da sua alegação, as seguintes conclusões:
1. Como resulta do documento n.º 3 junto com as alegações de fls… dos autos, a recorrente impugnou judicialmente no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro a decisão da administração fiscal
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que indeferiu a sua pretensão de aplicação do regime de cúmulo jurídico das coimas que concretamente
lhe foram aplicadas, coimas essas que são a causa de pedir da presente execução e cujo pagamento
coercivo a administração fiscal, por via dela, pretende obter.
2. Sobre tal impugnação judicial ou recurso não recaiu, ainda, decisão do Tribunal Administrativo
e Fiscal de Aveiro.
3. Caso o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro atenda a pretensão da recorrente nesse recurso, virá a ser aplicada à recorrente uma coima única para punição das infracções em que incorreu,
em razão da aplicação do regime do cúmulo jurídico às coimas exequendas.
4. A ser assim, não pode afirmar-se, por ora e até decisão sobre a impugnação judicial aludida,
que as coimas exequendas são exigíveis.
5. O recurso da decisão da administração fiscal que indeferiu a aplicação do regime do cúmulo
jurídico às coimas exequendas é prejudicial em relação à presente oposição à execução, na medida em
que a decisão ali proferida poderá implicar a aplicação de uma coima única de valor diverso do somatório
das coimas exequendas, alterando, consequentemente, a causa de pedir da execução dos autos.
6. Nessa conformidade, impunha-se a suspensão da presente oposição à execução até prolação de
decisão judicial sobre o recurso referido, nos termos que resultam do disposto no artigo 272º, n.º 1 do
CPC, disposição que a Mm.ª Juíza violou ao decidir julgar improcedente a oposição à execução.
7. Por força do disposto, no artigo 3º, n.º 2 do RGCOC para que a recorrente possa beneficiar do
regime do cúmulo jurídico das coimas, em concreto o mais favorável dos regimes em confronto, não
pode, de todo, pagar as coimas, ou seja, não pode cumprir as sanções aplicadas, porquanto, caso tal
pagamento venha a suceder, retirará efeito útil ao recurso entretanto intentado.
8. A sentença proferida, na medida em que “obriga” a recorrente a pagar as coimas, nega-lhe a
possibilidade de vir a beneficiar da aplicação do regime do cúmulo jurídico das coimas.
Sem prescindir,
9. Ao recurso da decisão de indeferimento de realização do cúmulo jurídico das coimas intentado
pela recorrente é aplicável o regime constante dos artigos 80º e ss. do RGIT.
10. A dedução de impugnação judicial tem efeito suspensivo relativamente às decisões recorridas,
por força do disposto no artigo 88º, n.º 1 do RGCO e no artigo 408º, n.º 1, alínea a) do CPP, aplicável
ex vi artigos 3º, alínea b) do RGIT e 41º, n.º 1 do RGCO.
11. Na medida em que a procedência ou improcedência do recurso da decisão de indeferimento
de realização de cúmulo jurídico das coimas poderá ou não, respectivamente, afectar as decisões de
aplicação das coimas à recorrente, tal efeito suspensivo deverá ser-lhe extensivo.
12. Ao decidir pela improcedência da oposição à execução sem, ao invés, declarar a suspensão das
decisões de aplicação das coimas exequendas, violou a Mm.ª Juíza “a quo” o disposto no artigo 88º,
n.º 1 do RGCO e no artigo 408º, n.º 1, alínea a) do CPP.
Nestes termos e nos melhores de Direito, deve ser proferido acórdão que revogue a douta sentença
recorrida e determine a suspensão da presente oposição à execução até prolação de decisão pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal de Aveiro sobre o recurso da decisão da administração fiscal que indeferiu a
aplicação do regime do cúmulo jurídico às coimas exequendas, assim se fazendo JUSTIÇA!
Requereu que seja revogada a sobredita sentença e determinada a suspensão da presente oposição
à execução até prolação de decisão pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro sobre o recurso
da decisão da administração fiscal que indeferiu a aplicação do regime do cúmulo jurídico às coimas
exequendas.
Foi emitido parecer pelo Magistrado do Ministério Público no sentido da procedência parcial do
recurso.
Mostram-se provados, os seguintes factos com relevo para a decisão do presente recurso:
A. Em 11 de Maio de 2010, foi, no Serviço e Finanças de Oliveira de Azeméis, instaurado contra
a Oponente o processo de execução fiscal n.º 0132201001014536, para cobrança coerciva de dívidas
referentes a coimas e encargos de processos de contra-ordenação, no montante global de € 79.010,73
(cf. fl. 3, e fl. 23);
B. O processo de execução fiscal referido na letra anterior teve por base as certidões de dívida
constantes de fls. 24 e segs;
C. Em 17 de Maio de 2010, a Oponente foi citada para o processo de execução fiscal (cf. fl. 23,
e fls. 34 e 35);
D. Em 7 de Junho de 2010, a Oponente deduziu recurso das decisões de aplicação das coimas
(cf. fl. 22, e fl. 23);
E. Em 16 de Junho de 2010, a Oponente deduziu a presente oposição à execução fiscal (cf.
fls. 4);
F. Em 23 de Novembro de 2011, foi proferida sentença no recurso de contra-ordenação que correu termos neste tribunal e unidade orgânica sob o n.º 921/10.2BEAVR, com o seguinte teor essencial
(cf. consulta no SITAF): “A………………., S.A., NIPC …………., com sede no Lugar …………,
……………-UL, veio em 07/06/2010, interpor recurso judicial da coima única de €10 853, 45, com
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custas de € 51,00, que lhe foi aplicada no uso de competência delegada do Director de Finanças
de Aveiro em 12/03/2010, por entregas fora de prazo de imposto retido na fonte nos montantes de
€52 481, 20 e €457, 95 e respeitantes a IRC, IRS e Imposto de Selo, de acordo com os artigos 88º n.º 6
do CIRC, 98º do CIRS e 26º n.º 4 e 114º nºs 2, 3 e 4 do RGIT (fls. 4 a 20 dos Autos). Do teor do Autos
emerge que a decisão proferida foi notificada por carta registada efectivamente recebida pela Recorrente em 25/03/2010, constando daquela expressamente que o recurso judicial deveria ser interposto
no prazo de 20 dias previsto nos artigos 79º n.º 2 e 80º do Regime Geral das Infracções Tributárias. E
que o mesmo decorreria após prazo de 15 dias para pagamento da coima reduzida a 75%, conforme o
artigo 78º nºs 1 e 2 do Regime Geral das Infracções Tributárias (fls. 14 dos Autos). O recurso em causa
foi apresentado em 07/06/2010 (fls. 31 e seguintes dos Autos). Nos termos do art. 80º n.º 1 do Regime
Geral das Infracções Tributárias o recurso deve ser apresentado no Serviço Tributário onde tiver sido
instaurado o processo de contra-ordenação no prazo de 20 dias após a notificação da coima. Constituindo-se assim como data limite para a respectiva interposição, e de acordo com as datas de notificação e
apresentação supra indicadas, o dia 24/05/2010, prazo que não foi respeitado pela Recorrente. Decorre
do art. 3º alínea b) do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) que às contra-ordenações é aplicável subsidiariamente o regime geral do ilícito de mera ordenação social (Regime Geral das Contra
Ordenações), diploma aprovado pelo D.L. 433/82, de 27 de Outubro. E nos termos do artigo 63º n.º 1
do Regime Geral das Contra-Ordenações que «O juiz rejeitará, por meio de despacho, o recurso feito
fora do prazo ou sem respeito pelas exigências de forma». Assim, nos termos das disposições supra
referidas, rejeito o recurso pela sua manifesta extemporaneidade”;
G. A sentença referida na letra anterior foi notificada à Oponente em 4 de Janeiro de 2012
(cf. consulta no SITAF);
H. Em 20 de Fevereiro de 2012, a Oponente requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Oliveira
de Azeméis “que seja organizado um único processo que agrupe todos os processos de contra-ordenação
supra identificados e seja efectuado o cúmulo jurídico das sanções aplicadas à arguida”, considerando,
entre o mais, que “(o) facto de as decisões tomadas nos processos de contra-ordenação em causa se
terem tornado definitivas, porque não tempestivamente atacadas, como considerou o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, não impede que se faça presentemente o cúmulo jurídico das sanções”
(cf. fls. 76 e segs).
Questões objecto de recurso
1- questão prejudicial que determina a suspensão da instância executiva – cúmulo das coimas-.
Tentando reordenar a matéria de facto provada em termos cronológicos temos a considerar o
seguinte:
1- Em 12/03/2010 foi proferida decisão administrativa que condenou a recorrente na coima única
de €10 853, 45.
2- Tal decisão foi notificada por carta registada efectivamente recebida pela Recorrente em
25/03/2010.
3- Constava daquela notificação (2), expressamente, que o recurso judicial deveria ser interposto
no prazo de 20 dias previsto nos artigos 79º n.º 2 e 80º do Regime Geral das Infracções Tributárias.
4- O recurso judicial de impugnação daquela decisão administrativa foi apresentado em 07/06/2010
(fls. 31 e seguintes dos Autos) no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro e correu seus termos sob
o n.º 921/10.2BEAVR.
5- Tal recurso foi rejeitado pela sua manifesta extemporaneidade em 23 de Novembro de 2011.
6- A sentença referida no número anterior foi notificada à Oponente em 4 de Janeiro de 2012
(cf. consulta no SITAF);
7- Em 20 de Fevereiro de 2012, a Oponente requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Oliveira
de Azeméis “que seja organizado um único processo que agrupe todos os processos de contra-ordenação
supra identificados e seja efectuado o cúmulo jurídico das sanções aplicadas à arguida”. Tal pedido
foi indeferido. Desta decisão de indeferimento foi interposto recurso judicial ainda não decidido.
8- Em 11 de Maio de 2010, foi, no Serviço e Finanças de Oliveira de Azeméis, instaurado contra
a Oponente o processo de execução fiscal n.º 0132201001014536, para cobrança coerciva de dívidas
referentes a coimas e encargos de processos de contra-ordenação, no montante global de € 79.010,73
(cf. fl. 3, e fl. 23);
9- Em 17 de Maio de 2010, a Oponente foi citada para o processo de execução fiscal (cf. fl. 23,
e fls. 34 e 35);
10 - Em 16 de Junho de 2010, a Oponente deduziu a presente oposição à execução fiscal.
A recorrente juntou a fls. 21 e 22, certidão com data do dia 28 de Junho de 2010, onde é certificado que: “Sujeito Passivo A……………….., SA, NIPC …………, é arguida nos Processos de Contra-Ordenação 0132200906040810, no qual foi fixada a coima no valor de € 5.763,18, 0132200906040870,
no qual foi fixada a coima no valor de € 10.853,45, 0132200906041116, no qual foi fixada a coima
no valor de € 6.938,60, 0132200906041132, no qual foi fixada a coima no valor de € 7.176,62,
0132200906041191, no qual foi fixada a coima no valor de € 7.621,07, 0132200906041272, no qual
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foi fixada a coima no valor de € 7.002,67, 0132200906041337, no qual foi fixada a coima no valor de
€ 6.811,44, 0132200906041469, no qual foi fixada a coima no valor de € 7.500,58, 0132200906041540,
no qual foi fixada a coima no valor de € 6.376,42, 0132200906041558, no qual coima no valor de
€ 12.202,09, 0132200906041680, no qual foi fixada a coima no valor de € 6.652,26 e 0132200906041698,
no qual foi fixada a coima no valor de € 12.802,37, os quais se encontram extintos por Extracção de
certidão de dívida. Mais CERTIFICO que o Sujeito Passivo em causa apresentou neste Serviço de
Finanças em 07/06/2010 Recurso das Decisões de Aplicação das Coimas”.
A recorrente nas alegações escritas de fls. 70 e segs., invoca, a título de “questão prévia – factos
supervenientes”, em síntese, o seguinte: “(e)m 20.02.2012, a oponente apresentou requerimento à
administração tributária pelo qual pediu que fosse organizado um único processo que agrupe todos os
processos de contra-ordenação referidos em 3 e 5 da petição inicial de oposição à execução de fls. e
que fosse efectuado o cúmulo jurídico das coimas que lhe foram aplicadas”; “(s)obre tal requerimento
recaiu decisão do Sr. Director de Finanças de Aveiro que indeferiu a pretensão da arguida”;
“(d)e tal decisão recorreu a oponente para esse Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro,
apresentando no órgão de execução fiscal e, simultaneamente, entidade administrativa decisora dos
processos contra-ordenacionais”; “(s)obre tal impugnação judicial ainda não recaiu qualquer decisão”; “(n)o recurso judicial em causa, a oponente sustenta que a decisão da administração tributária
referida em 2. supra deve ser substituída por outra decisão judicial que proceda ao cúmulo jurídico das
infracções pelas quais a oponente foi condenada (as constantes de 5 da p.i. de oposição à execução),
aplicando-se-lhe coima única no montante de € 12.802,37, correspondente ao valor mínimo previsto
nos artigos 114º, n.º 2, 25º, n.º 2 e 26º, n.º 1 alínea b) do RGIT, ou, quando assim se não entenda,
deve aquela decisão ser substituída por outra que imponha à administração tributária a realização
do cúmulo jurídico das coimas aplicadas à oponente de acordo com os preceitos legais citados”; “(a)
ser procedente a pretensão da oponente no aludido recurso Judicial, as coimas exequendas não serão
devidas” (cf. artigos 1.º a 6.º das alegações), dando “por reproduzidas as considerações acima tecidas
a propósito da exequibilidade (ou falta dela) das decisões de aplicação de coimas à oponente” (cf.
artigo 19.º das alegações), pugnando, a final, “que deve ser julgada procedente a oposição à execução
e, consequentemente, declarada extinta a presente execução” (cf. artigo 21.º das alegações).
Por força do disposto no art.º 148.º, n.º 1 do CPPT, o processo de execução fiscal abrange, nomeadamente, a cobrança coerciva das seguintes dívidas:
a) Tributos, incluindo impostos aduaneiros, especiais e extra fiscais, taxas e demais contribuições
financeiras a favor do Estado, adicionais cumulativamente cobrados, juros e outros encargos legais;
b) Coimas e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a
contra-ordenações tributárias, salvo quando aplicadas pelos tribunais comuns”.
Constitui fundamento de oposição a integrar na alínea i) do art. 204.º do Código de Procedimento
e Processo Tributário a inexigibilidade da dívida exequenda, definitiva ou temporária, desde que não
envolva apreciação da legalidade da dívida ou interferência em matéria da exclusiva competência da
entidade que houver extraído o título, podendo conduzir à extinção ou suspensão da execução fiscal.
Nos termos do disposto no art. 162.º, alínea b) do CPPT constitui título executivo, podendo servir de base à instauração de execução fiscal a certidão de decisão proferida em processo de aplicação
de coimas desde que essa decisão de aplicação da coima seja exequível, atributo que dispõem apenas
as decisões proferidas pelos tribunais tributários ou pelas autoridades administrativas que se tornem
definitivas, quer pelo trânsito em julgado, no que àquelas diz respeito, quer pela não interposição de
recurso judicial, quanto a estas.
Verifica-se que a decisão administrativa foi objecto de recurso, daí a sua ausência de definitividade. Tendo o recurso dela interposto sido rejeitado, por extemporaneidade, formou-se, então, com esta
decisão, na data do seu trânsito título exequível.
O processo de execução fiscal foi instaurado com base na decisão administrativa em 11 de Maio
de 2010.
A decisão que julgou extemporâneo o recurso data de 23 de Novembro de 2011, havendo dela
sido notificada a oponente, aqui recorrente em 4 de Janeiro de 2012.
Manifesto é que à data de instauração da execução fiscal não havia título executivo bastante para
a instaurar.
De 2001 e 2009 e após 2011, o artigo 25º do RGIT manda sancionar o concurso de contra-ordenações através do sistema do cúmulo material, tendo este sistema sido o do cúmulo jurídico em
2009 e 2010.
O sistema do cúmulo jurídico, quando o concurso de infracções não é detectado antes da sentença,
pressupõe a determinação das coimas relativas a cada uma das infracções, através de decisão ou decisões
transitadas em julgado (artigo 78º, n.º 2, do Código Penal, subsidiariamente aplicável, nos termos dos
artigos 3.º, alínea b), do RGIT e 41º, n.º 1, do Regime Geral das Contra-ordenações).
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A oponente/recorrente requereu que fosse proferida decisão de aplicação de uma única coima,
pretensão que foi indeferida pela administração tributária encontrando-se a aguardar decisão o recurso
que sobre foi interposto.
Como resulta dos elementos documentais constantes dos autos relativamente a várias dessas
infracções o artigo 25º do RGIT vigente à data, previa a punição em cúmulo jurídico.
À data da prática de várias dessas contra-ordenações - data limite para entrega da prestação tributária
em falta, o art. 25º do RGIT dispunha o seguinte [na redacção dada pelo art. 113º da Lei n.º 64-A/2008,
de 31/12 (OE 2009), em vigor desde 1/1/2009]:
«1 - Quem tiver praticado várias contra-ordenações é punido com uma coima cujo limite máximo
resulta da soma das coimas concretamente aplicadas às infracções em concurso.
2 - A coima aplicável não pode exceder o dobro do limite máximo mais elevado das contra-ordenações em concurso.
3 - A coima a aplicar não pode ser inferior à mais elevada das coimas concretamente aplicadas
às várias contra-ordenações».
Bem certo que a Lei n.º 55-A/2010, de 31/12 (OE 2011) introduziu nova redacção ao mesmo
normativo «As sanções aplicadas às contra-ordenações em concurso são sempre objecto de cúmulo
material», mas, haverá sempre que ter em conta o disposto nos nºs. 1 e 2 do art. 3º do DL n.º 433/82,
de 27/10 (RGCO) que se apresenta como regime subsidiário relativamente ao RGIT (cfr. a alínea b) do
art. 3º deste): «1 - A punição da contra-ordenação é determinada pela lei vigente no momento da prática
do facto ou do preenchimento dos pressupostos de que depende» e «2 - Se a lei vigente ao tempo da
prática do facto for posteriormente modificada, aplicar-se-á a lei mais favorável ao arguido, salvo se
este já tiver sido condenado por decisão definitiva ou transitada em julgamento e já executada».
Assim, mesmo que seja discutível se deverá ser aplicado o cúmulo jurídico ou o cúmulo material
a todas ou a parte das infracções indicadas pela recorrente, não há dúvida que um cúmulo de coimas
haverá de ser efectuado e, tal pedido encontra-se pendente de decisão judicial.
Tendo em conta que o cúmulo jurídico só deixa de ser possível se o arguido já tiver sido condenado por decisão definitiva ou transitada em julgado e já executada, é, neste momento abstractamente
possível proceder ao referido cúmulo jurídico, por a decisão não ter sido ainda executada.
Tanto quanto se pode recolher dos autos o concurso de infracções não foi detectado antes da sentença, estando nós em presença de um cúmulo jurídico superveniente que pressupõe a determinação
das coimas relativas a cada uma das infracções, através de decisão ou decisões transitadas em julgado
(nº 2 do art. 78º do Código Penal, subsidiariamente aplicável, nos termos dos arts. 3º, alínea b), do
RGIT e 32º do RGCO).
Pelo menos relativamente à contra-ordenação em causa nestes autos há já caso julgado, sendo de
admitir, com elevado grau de probabilidade, atentas as datas dos processos, que o mesmo se verifica
quanto às demais contra-ordenações, como indica a recorrente o que configura um cúmulo jurídico
superveniente.
O art. 78º do Código Penal permite a formação do cúmulo jurídico das penas, sempre que se
descubram infracções anteriores que formam uma acumulação com a já julgada, sem que a pena esteja
totalmente expiada, ou quando se verifique que não fora feito o cúmulo jurídico das diversas penas
por crimes que formam uma acumulação de infracções (cfr. Maia Gonçalves, Código Penal Português,
Anotado e comentado, 14ª edição, Almedina, 2001, anotação 2 ao art. 78º, p. 266).
O pedido de efectivação de cúmulo jurídico que se encontra pendente de decisão judicial poderá
resultar numa alteração do montante da dívida que consta de cada um desses títulos pela revogação dos
actos administrativos de aplicação de cada uma das coimas parcelares com fundamento na aplicação
de uma coima única por força da aplicação do regime do cúmulo jurídico às coimas parcelares subjacentes a cada um desses processos executivos, que, a ser julgado procedente levará à emissão de um
novo título executivo com a nova pena (única) aplicada, com as inerentes consequências a nível dos
processos de execução fiscal que se encontrem pendentes.
Não foi colocado, como entendeu o tribunal recorrido qualquer questão quanto a estarmos perante
a prática continuada de uma mesma infracção, mas, diversamente, aceite a prática de uma pluralidade de
infracções sancionadas, cada uma delas, com coimas distintas, e a necessidade de proceder ao cúmulo
jurídico dessa pluralidade de condenações.
Segundo o Prof. Manuel de Andrade, Lições de Processo Civil, cv págs. 491 e 492, só existe
verdadeira prejudicialidade e dependência quando na primeira causa se discute, em via principal, uma
questão que é essencial para a decisão da segunda e que não pode resolver-se nesta em via incidental,
mas (...) nada impede que se alargue a noção de prejudicialidade, de maneira a abranger outros casos,
podendo considerar-se prejudicial, em relação a outro em que se discute a título incidental uma dada
questão, o processo em que a mesma questão é discutida a título principal.
No mesmo sentido refere o Prof. José Alberto dos Reis in Comentário ao Código de Processo
Civil, Vol. 3º, págs. 268 e 269, que “uma causa é prejudicial em relação a outra quando a decisão
da primeira pode destruir ou modificar o fundamento ou a razão da segunda…” e que “sempre que
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numa acção se ataca um acto ou facto jurídico que é pressuposto necessário de outra acção, aquela
é prejudicial em relação a esta”.
Formulado tal pedido de apensação dos diversos processos de contra-ordenação e realização de
cúmulo de coimas em 20 de Fevereiro de 2012, perante o Chefe do Serviço de Finanças de Oliveira de
Azeméis que o indeferiu e estando pendente de recurso tal decisão de indeferimento, que será inviabilizada, total ou parcialmente pelo cumprimento da decisão que aplicou a coima sem realização de cúmulo,
apresenta-se a decisão do referido recurso como questão prejudicial neste processo, determinando a
suspensão dos seus termos até que seja ali proferida decisão, com trânsito em julgado, ao abrigo do
disposto no artº 279º, n.º 1 do Código de Processo Civil ex vi do artº 2º do Código de Procedimento e
Processo Tributário.
Deliberação
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e determinar a suspensão do processo de execução até ser proferida decisão com trânsito em julgado no recurso apresentado
contra a decisão que indeferiu o pedido de realização do cúmulo das coimas aplicadas à recorrente.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Sumário:
I — Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro por não ter carácter interpretativo não
regula situações jurídicas que antecedem a sua entrada em vigor.
II — No ano de 2012 um terreno para construção não pode ser tributado em sede de
Imposto do Selo (Verba 28.1 da TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29
de Outubro), como prédios urbanos com afectação habitacional.
Processo n.º 467/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Ana Paula Lobo.
Recurso Jurisdicional
Decisão recorrida — Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé
31 de Janeiro de 2014
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Representante da Fazenda Pública, veio interpor o presente recurso da sentença supra mencionada, proferido no âmbito do Processo de Impugnação n.º 6/13.0BELLE, tendo, para esse efeito
formulado, a final da sua alegação, as seguintes conclusões:
a) A questão decidenda é a interpretação da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS)
aditada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, em articulação com o art.º 6.º n.º 1 alínea f) i) dessa mesma
Lei;
b) Com a alteração introduzida pela citada Lei, o IS passou a incidir também sobre a propriedade,
usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos cujo VPT constante da matriz, nos termos do CIMI,
seja igual ou superior a € 1 000 000,00 (vide verba n.º 28 da TGIS);
c) No CIS não há qualquer definição sobre os conceitos de prédio urbano, terreno para construção e afectação habitacional, pelo que terá que se aplicar o disposto no CIMI, para aferir da eventual
sujeição a IS (Cfr. art.º 67.º n.º 2 do CIS redacção dada pela Lei n.º 55-A/2012);
d) O art.º 2.º n.º 1 do CIMI define o conceito de prédio e o art.º 6.º n.º 1 do CIMI dispõe acerca
das espécies de prédios urbanos existentes, integrando neste conceito os terrenos para construção;
e) A noção de afectação do prédio urbano está subjacente à avaliação dos imóveis, corresponde
ao valor incorporado ao imóvel em função da utilização a que está afecto, constituindo um facto de
distinção determinante para efeitos de avaliação (coeficiente), porquanto;
f) Na avaliação dos terrenos para construção, o legislador optou pela aplicação da metodologia de
avaliação dos prédios urbanos em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes
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previstos no art.º 38.º do CIMI, nomeadamente, o coeficiente de afectação previsto no art.º 41.º desse
código;
g) E tal resulta da imposição legal prevista no n.º 2 do art.º 45.º do CIMI, ao remeter para o valor
das edificações autorizadas ou previstas no terreno para construção (Vide Ac. do TCA do Sul, 2012/02/14,
proc. 04950/11 e Ac. do STA, 2010/02/10, proc. 01191/09);
h) Para efeitos de determinação do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do coeficiente de afectação em sede de avaliação, pelo que a sua consideração para efeitos de aplicação da
verba n.º 28 da TGIS não pode ser “desprezada”, já que;
i) Na aplicação daquele coeficiente deve levar-se em consideração a classificação dos prédios
urbanos (cfr. art.º 6.º n.º 2 do CIMI), norma que estabelece como critérios a eleger, com base nessa
classificação dos prédios, em primeiro lugar, o licenciamento dos edifícios ou construções ou, na falta
de licenciamento, o destino normal dos imóveis;
j) O regime de avaliação do valor patrimonial dos terrenos para construção está previsto no art.º 45.º
do CIMI e o seu modelo é semelhante ao dos edifícios construídos, embora tenha como suporte o edifício a construir, tomando por base o respectivo projecto;
k) O valor do terreno para construção corresponde a uma expectativa jurídica, que se traduz num
direito de nele se vir a construir um prédio com determinadas características e valor;
l) É essa expectativa consubstanciada na produção de uma riqueza materializada num imóvel a
construir que faz aumentar o valor do património do proprietário do terreno para construção, logo que
o imóvel passa a poder ser qualificado como terreno para construção;
m) O legislador, na avaliação dos terrenos para construção, separa 2 partes do terreno:
n) a parte do terreno onde vai ser implantado o edifício a construir, cuja área de implantação se
situa dentro do perímetro previsto de fixação do edifício a construir no solo. A determinação do valor
dessa parte do terreno resulta da avaliação do edifício a construir, como se já estivesse construído,
utilizando-se para tal o projecto de construção aprovado. Efectuada essa determinação do valor, reduz-se o valor apurado a uma percentagem entre 15% e 45% (cfr. art.º 45.º n.º 2 do CIMI) devido ao prédio
ainda não estar concluído;
o) e a parte do terreno adjacente à área de implantação, o valor desta parte do terreno é apurado
da mesma forma que se determina o valor da área do terreno livre e da área do terreno excedente para
efeitos de qualquer imóvel urbano, levando em consideração o disposto no art.º 40.º n.º 4 do CIMI;
p) Daqui ser forçoso concluir que, a utilização do coeficiente de afectação na determinação do
VPT dos terrenos para construção deriva da lei, quando estabelece que o valor da área da implantação
é determinado em função do valor das edificações autorizadas ou previstas, resultando tal da aplicação
do sistema geral de avaliações de prédios urbanos ao projecto de construção em causa, na avaliação do
valor patrimonial dos terrenos para construção;
q) Além disso, a indicação da afectação habitacional dos terrenos para construção decorre da
iniciativa do contribuinte, nos termos do art.º 37.º do CIMI, ou decorre da avaliação geral, com base
nos elementos fornecidos pela Câmara Municipal;
r) O entendimento da AT é que o conceito de “prédios com afectação habitacional” para efeitos
do disposto na verba n.º 28 da TGIS, compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para
construção, desde logo atendendo ao elemento literal da norma, já que,
s) O legislador não refere “prédios destinados a habitação” antes tendo optado pela noção “afectação
habitacional”. Expressão diferente e mais ampla cujo sentido há-de ser encontrado na necessidade de
integrar outras realidades para além das identificadas no art.º 6.º n.º 1 alínea a) do CIMI;
t) Por outro lado, muito antes da efectiva edificação do prédio, é possível apurar e determinar a
afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que estabelecem o modelo
de organização espacial do território municipal;
u) Logo, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de
aplicação da verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto, a terrenos para construção com essa afectação;
v) Embora, a douta sentença tenha acompanhado de perto a fundamentação constante da decisão
do CAAD de 02/10/2013, proc. 53/2013-T, que decidiu que um “prédio com afectação habitacional”
não poderá ser apenas um prédio licenciado para habitação ou destinado a esse fim (isto é, não bastará
que seja um “prédio habitacional”), tendo de ser um prédio que tenha já efectiva afectação a esse fim”,
consideramos que,
w) Salvo melhor opinião, tal entendimento não resulta nem do pensamento legislativo nem tem
o mínimo de correspondência verbal com a letra da lei aqui em causa;
x) A douta sentença padece de erro de julgamento de direito, quando decidiu considerar que um
terreno para construção não implica uma afectação habitacional subsumível à verba n.º 28 da TGIS,
violando, assim, o disposto nos art.ºs 41.º, 45.º, 37.º e 38.º todos do CIMI, art.º 9.º n.º 1 do CC e art.º 11.º
n.º 1 da LGT.
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Requereu que seja revogada a sobredita sentença e mantida a liquidação impugnada.
Foi emitido parecer pelo Magistrado do Ministério Público no sentido da improcedência do
recurso.
Mostram-se provados, os seguintes factos com relevo para a decisão do presente recurso:
1. A………………., SA, é proprietária do prédio inscrito na matriz predial urbana de Vila Real
de Santo António sob o artigo 8.214 – cfr. fls. 18 dos autos.
2. A Caderneta Predial Urbana do prédio referido em 1., que aqui se dá por integralmente reproduzida, tem, no que ora interessa, o seguinte teor:
“(…)
DESCRIÇÃO DO PRÉDIO
Tipo de Prédio: Terreno para Construção
(…)
DADOS DE AVALIAÇÃO
(…)
Tipo de coeficiente de localização: Habitação
(…)
Ca [Coeficiente de afectação]: 1,00
(…)”
– cfr. fls. 18 dos autos.
3. Em 8 de Novembro de 2012, foi emitida a liquidação de Imposto de Selo n.º 2012.001903629,
no valor de € 14.654,42, relativa ao prédio identificado em 1., efectuada ao abrigo do artigo 6.º, n.º 1,
alínea f), ponto i), da Lei n.º 55-A/2012 (acto impugnado) – cfr. fls. 19 dos autos.
4. No dia 11 de Dezembro de 2012, a Chefe da Divisão de Justiça Tributária da Direcção de Finanças de Faro indeferiu a Reclamação Graciosa que A…………………, SA, deduzira contra aquela
liquidação – cfr. fls. 22 dos autos.
Questão objecto de recurso:
1- O conceito de “prédios com afectação habitacional” para efeitos do disposto na verba n.º 28 da
TGIS, compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para construção?
O acto de liquidação impugnado fez aplicação do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 55-A/2012, que
aditou à Tabela Geral do Imposto do Selo a verba n.º 28, com a seguinte redacção:
“28 — Propriedade, usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos cujo valor patrimonial
tributário constante da matriz, nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), seja
igual ou superior a € 1 000 000 — sobre o valor patrimonial tributário utilizado para efeito de IMI:
28.1 — Por prédio com afectação habitacional — 1 %;
28.2 — Por prédio, quando os sujeitos passivos que não sejam pessoas singulares sejam residente
em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da lista
aprovada por portaria do Ministro das Finanças — 7,5 %.”
A impugnante entende que a Administração Tributária fez uma errada aplicação da lei ao considerar que o prédio urbano correspondente ao lote de terreno para construção, inscrito na matriz predial
sob o artigo 008214 da freguesia de Vila Real de Santo António, deve ser tributado em Imposto de
selo, pela verba 28 da Tabela Geral do Imposto de Selo, visto esta verba não compreender os prédios
urbanos da espécie “Terreno para Construção Urbana”, por não lhes poder ser imputada uma afectação
habitacional.
A sentença recorrida, por partilhar idêntico entendimento anulou o acto de liquidação de Imposto
do Selo e condenou a Administração Tributária no pagamento de juros indemnizatórios ao abrigo do
art.º 43º n.º 1 da Lei Geral Tributária.
Importa pois, definir se um prédio com afectação habitacional engloba um prédio urbano para
construção.
A questão foi já diversas vezes apreciada pelo Supremo Tribunal Administrativo que tem vindo a
adoptar posição unânime sobre a matéria, tendo em conta quer os trabalhos parlamentares na sequência
dos quais veio a ser aprovada a Lei n.º 55-A/2012, quer o texto da lei.
Tal como claramente expresso no ac. n.º 0270/14, de 23-04-2014, em que foi Relatora a Sr. Conselheira ISABEL MARQUES DA SILVA, a que se seguiram outros, no mesmo sentido, todos disponíveis
em www.dgsi.pt, entendemos que não tendo o legislador definido o conceito de “prédios (urbanos) com
afectação habitacional”, e resultando do artigo 6.º do Código do IMI - subsidiariamente aplicável ao
Imposto do Selo previsto na nova verba n.º 28 da Tabela Geral - uma clara distinção entre “prédios
urbanos habitacionais” e “terrenos para construção”, não podem estes ser considerados, para efeitos
de incidência do Imposto do Selo (Verba 28.1 da TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de
Outubro), como prédios urbanos com afectação habitacional.
A tal não obsta a circunstância de, posteriormente o legislador vir a consagrar que os terrenos
para construção hão-de ser tidos como prédios urbanos com afectação habitacional -Lei do Orçamento
do Estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro). Nesta alteração sem cariz interpretativo,
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estatuiu-se que, para o futuro, que os terrenos para construção, com valor patrimonial tributário igual ou
superior a 1 milhão de euros, cuja edificação, autorizada ou prevista, seja para habitação, se encontram
abrangidos no âmbito da verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo.
A liquidação impugnada reporta-se ao ano de 2012, pelo que lhe não é aplicável a alteração introduzida pela Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro.
Improcedem, pois, todos os fundamento do recurso.
Deliberação
Termos em que 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.
(Processado e revisto com recurso a meios informáticos (art. 131º n.º 5 do Código de Processo
Civil, ex vi artº 2º Código de Procedimento e Processo Tributário).
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Coligação de autores. Ordem de conhecimento. Sentença.
Sumário:
I — Por imposição do normativo do artigo 660.º/1 da versão antiga do CPC, a sentença
conhece em primeiro lugar das questões processuais que possam determinar a
absolvição da instância, segundo a ordem imposta pela sua procedência lógica.
II — Ora, assim sendo, a sentença recorrida não podia conhecer do mérito da causa
sem antes conhecer da excepção dilatória de ilegal coligação de autores suscitada
pela recorrente Fazenda Pública.
Processo n.º 476/14-30.
Recorrente: Fazenda Publica.
Recorridos: A… e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
A………… e B…………, contribuintes n.º ……… e n.º ……… respectivamente, melhor identificados nos autos, vieram deduzir oposição à execução fiscal n.º 3352200601013874, a correr termos
no Serviço de Finanças do Porto 1, em que é executada originária a sociedade “C…………, Ldª”, com
os demais sinais dos autos.
Por sentença de 13 de Dezembro de 2012, o TAF do Porto, julgou a oposição procedente.
Reagiu a Fazenda Pública, interpondo o presente recurso, para o TCA Norte que por acórdão 26 de
Janeiro de 2014, se declarou incompetente em razão da hierarquia, considerando competente para o
efeito, este Supremo Tribunal.
Inconformada, vem agora a Fazenda Publica apresentar neste Tribunal as alegações de recurso
que integram as seguintes conclusões:
“A. A douta sentença do Tribunal a quo de que se recorre julgou procedente a oposição apresentada, com a qual visavam os oponentes a extinção da execução fiscal revertida contra eles, em sede do
PEF n.º 3352200601013874 e apensos, que pendem no serviço de finanças do Porto-1, onde consta
como original devedora a sociedade C…………, Lda., NIF ………, por dívidas relativas a COIMAS
FISCAIS, no valor de quantia exequenda de 19.448,71 Euros quanto ao oponente A………… e, de
8.746,69 Euros quanto à oponente B………….
B. Para assim decidir, considerou a douta sentença ser inconstitucional o art. 8º do RGIT, por
apelo à mais recente jurisprudência do STA, citando alguns acórdãos como por exemplo, os Ac. do
STA nºs 0186/10, de 08/09/2010 e 0767/10, de 10/11/2010, concluindo que por esse motivo, as dívidas
por coimas não podem ser exigidas ao revertido, ainda que em termos de responsabilidade subsidiária;
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considerou também que verificado a procedência da inconstitucionalidade da reversão por coimas, ficou
prejudicado o conhecimento de outros vícios, tal como o da exceção dilatória da coligação de autores,
invocado pela Fazenda Pública.
C. Sendo que, o teor da decisão da douta sentença foi: “Em consequência do exposto, na procedência da oposição, determina-se a extinção da responsabilidade subsidiária dos oponentes no processo
de execução n.º 3352200601013874 e aps. Relativo a Coimas Fiscais, contra eles revertidos.”.
D. Ressalvado o devido respeito com o que desta forma foi decidido, não se conforma a Fazenda
Pública, já que considera que a Douta Sentença sob recurso padece de erro de julgamento de facto e
de direito.
E. De facto, consta da contestação apresentada nos presentes Autos, que a procedência dos pedidos não depende da apreciação dos mesmos factos, pelo que, afigura-se-nos que, no caso em apreço,
inexiste a conexão exigida no art. 30º do CPC, constituindo, desta forma, à luz do art. 494º, alínea f)
do CPC uma exceção dilatória que, por força do art. 288º, n.º 1, alínea e) do CPC, levaria o Tribunal a
abster-se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância, uma vez que, o art. 660º, n.º 1 do CPC.
obriga o Tribunal a conhecer em primeiro lugar das questões processuais que possam determinar a
absolvição da instância,
F. não se aceitando que a sentenciada inconstitucionalidade da reversão por coimas de que se
recorre, determine a absolvição da instância, até porque na própria sentença, apenas se determinou a
extinção da responsabilidade subsidiária dos oponentes no processo executivo em causa.
G. Logo, entende a Fazenda Pública que só pode proceder-se ao conhecimento dos fundamentos
de oposição à execução fiscal (como a inconstitucionalidade da reversão por comas, por exemplo) verificados que estejam os respetivos pressupostos processuais, entre os quais a legal coligação de autores,
K. sendo, por isso que, no caso em apreço, o Tribunal, ao pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade da reversão de coimas, antes de o fazer relativamente à exceção dilatória invocada, cometeu um
erro de julgamento sobre a matéria de facto e de direito, com o qual a Fazenda Pública não se conforma.
Caso assim não se entenda e, sem prescindir,
I. Com efeito, no que respeita à inconstitucionalidade do art. 8º, n.º 1 do RGIT, a Douta Sentença,
alicerçando a sua posição na referida jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo (STA), nomeadamente nos Acórdãos 0186/10, de 08/09/2010 e, 0767/10, de 10/11/2010, não se suportou na mais
recente jurisprudência daquele Tribunal Superior.
J. Na verdade, tendo presente que a sentença recorrida foi lavrada em 2012-12-13, a Mma Juiz do
Tribunal a quo nunca poderia julgar inconstitucional o art. 8º, n.º 1 do RGIT, com base na mais recente
jurisprudência do STA, “a que aderimos inteiramente”, uma vez que, a mais recente jurisprudência do
STA, aponta no sentido contrário àquele que a Mma Juiz do Tribunal a quo retira da mesma,
K. O que se demonstra pela simples leitura de alguns desses Acórdãos, que nos permitimos, identificar e subscrever, a saber: o Acórdão 0623/2012, de 2012-06-27 do STA; o acórdão 0797/2010, de
2011-12-14 do STA; e, também o Acórdão 0122/2011, de 2011-11-23 do STA, que agora em conclusões,
nos abstemos de transcrever por desnecessidade de repetição.
L. Também, não nos podemos esquecer da posição firmada no Acórdão n.º 437/2011 do Plenário
do Tribunal Constitucional (PTC), processo 206/2010, onde se reiterou a decisão no sentido de não
julgar inconstitucional o artigo 8.º, n.º 1, alíneas a) e b), do RGIT, quando interpretado no sentido de que
consagra uma responsabilidade pelas coimas que se efetiva pelo mecanismo da reversão da execução
fiscal, contra gerentes ou administradores da sociedade devedora.
M. De salientar que, todos estes Arestos são posteriores aos indicados pela Mma Juiz do Tribunal
a quo em que se baseou para fundamentar a inconstitucionalidade do art. 8º, n.º 1 do RGIT e, anteriores
à sua decisão e, todos eles apontam para a constitucionalidade do referido normativo, em detrimento
do sentido seguido pela sentença do Tribunal a quo, sendo esta matéria, até tida por assente jurisprudencialmente, depois da posição assumida pelo TC primando pela constitucionalidade do art. 8º, n.º 1
do RGIT.
N. Nesta conformidade, padece assim a douta sentença sob recurso de erro de julgamento de facto
e de direito, porquanto fez errónea interpretação dos factos e aplicação do disposto nas normas legais
aplicáveis in casu, mais concretamente, dos arts. 30º, 288º, alínea e), 487º, n.º 1 e 2, 493º, n.º 1 e 2,
494º, alínea f) e, 660º, n.º 1, todos do CPC, pelo que deveria a Fazenda Pública ter sido absolvida da
instância com fundamento na exceção dilatória verificada,
O. e, caso assim não se entendesse, padecendo ainda a douta sentença sob recurso de erro de
julgamento de direito, porque em contradição com a mais recente jurisprudência do STA, bem como
do Acórdão n.º 437/2011 do Plenário do Tribunal Constitucional, que consideraram constitucional o
art. 8º do RGIT, não poderia proceder a oposição judicial com esse fundamento.”
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 do
Porto, exarada a fls. 271/276, em 13 de Dezembro de 2012.
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A sentença recorrida julgou procedente oposição deduzida contra execução fiscal em que se visa
a cobrança coerciva de coimas fiscais, no entendimento de que a norma do artigo 8.º/1 do RGIT é
inconstitucional, pelo que as coimas não podem ser exigidas aos revertidos/recorridos, ainda que em
termos de responsabilidade subsidiária.
O recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 299/301, que, como é sabido,
salvo questões de conhecimento oficioso, 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 merece provimento.
A questão controvertida consiste em saber de o tribunal recorrido podia conhecer do mérito da
causa (inconstitucionalidade do artigo 8.º/1 do RGIT e consequente impossibilidade de exigir o pagamento das coimas ao revertidos, ainda que em termos de responsabilidade subsidiária) sem conhecer
previamente da alegada excepção dilatória de coligação ilegal de autores.
Nos termos do disposto no artigo 30.º/1 do CPC «E 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».
Por força do disposto no artigo 494.º/f) O constitui excepção dilatória a coligação de autores ou
réus quando entre os pedidos não exista a conexão referida no artigo 30.º
De acordo com o disposto no artigo 288.º/1/ e) do CPC, o juiz deve abster-se de conhecer do
pedido quando julgue procedente alguma outra excepção dilatória.
E, por imposição do normativo do artigo 660.º/1 do CPC, a sentença conhece em primeiro lugar
das questões processuais que possam determinar a absolvição da instância, segundo a ordem imposta
pela sua procedência lógica.
Ora, assim sendo, é meridianamente, claro que a sentença recorrida não podia conhecer do mérito da causa sem antes conhecer da excepção dilatória de ilegal coligação de autores suscitada pela
recorrente Fazenda Pública.
A sentença recorrida merece, pois, censura.
Termos em que deve dar-se provimento ao presente recurso jurisdicional, revogar-se a sentença
recorrida, baixando os autos à 1.ª instância, para conhecer em primeiro, lugar, nos termos legais, da,
expressamente, suscitada excepção dilatória.”
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguintes factualidade:
A) Contra a sociedade “C…………, Lda.”, foi instaurado o processo de execução fiscal
n.º 3352200601013874 e aps. pelo não pagamento no prazo de cobrança voluntária de dívidas de Coimas Fiscais do ano 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, cf. informação de fls. 242 dos autos.
B) Por despacho de 30/06/2010 a execução fiscal, indicada em A)., reverteu contra os aqui oponente, na qualidade de responsáveis subsidiários pelas dívidas de Coimas Fiscais da executada, cf.
fls. 242 dos autos.
C) Os aqui oponentes foram citados para a reversão em 19/07/2010, cf. fls. 242 dos autos.
D) A presente oposição deu entrada em 17/08/2010, no Serviço de Finanças do Porto 1, cf. fls. 69
dos autos.
3 – DO DIREITO
Da decisão de 1ª Instância consta o seguinte relatório e fundamentação jurídica:
1. RELATÓRIO
A………… e B…………, contribuintes n.º ……… e n.º ……… respectivamente, melhor identificados nos autos, vieram deduzir oposição ao processo de execução fiscal n.º 3352200601013874
e aps., a correr termos no Serviço de Finanças do Porto 1, em que é primitiva executada a sociedade
denominada “C…………, Lda.” alegando em síntese a ilegitimidade da reversão e ausência de fundamentação do despacho de reversão.
Terminam pedindo que a extinção do processo executivo.
Remetida a Tribunal foi a oposição liminarmente admitida, tendo sido notificada a Representante
da Fazenda Pública para, querendo, contestar, esta alegou a excepção dilatória da coligação de autores.
Verificando-se que o processo fornece os elementos necessários para o conhecimento imediato
do pedido, nos termos do disposto no art. 113º n.º 1 do C.P.P.T., foi dada vista ao Ex.mo Magistrado
do Ministério Público e pelo mesmo foi emitido parecer no sentido da inconstitucionalidade da norma
do art. 8º do RGIT e da violação dos princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas e da
presunção da inocência.
II. SANEAMENTO
(…)
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V. DO DIREITO
Incumbe ao Tribunal 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: art. 660º n.º 2 do Código de
Processo Civil (CPC), ex vi do art. 2º alínea f) do Código de Processo Tributário (CPT).
Como se pode verificar das informações oficiais junto a fls. 242 em causa na presente oposição
estão apenas dívidas de Coimas Fiscais aplicadas à executada originária.
DA (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA REVERSÃO DAS COIMAS
De acordo com a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Administrativo, a que aderimos
inteiramente, a reversão feita em execução fiscal, nos termos do art. 8º do RGIT, de dívidas de coimas,
contra os gerentes ou administradores dos executados originários, é inconstitucional, por violação dos
princípios da intransmissibilidade das penas, da presunção de inocência e da violação dos direitos de
audiência e defesa.
Por todos, cita-se os Ac. do STA nºs 0186/10, de 08-09-2010 e 0767/10, de 10-11-2010, entre
outros, disponíveis em www.dgsi.pt,, referindo, este último, que “o artigo 8.º do RGIT, interpretado no
sentido de que ali se prevê a responsabilidade subsidiária por coimas, efectivada através do regime da
reversão da execução fiscal contra as pessoas ali mencionadas, é materialmente inconstitucional, por
violação dos princípios constitucionais da intransmissibilidade das penas, da presunção de inocência e
da violação dos direitos de audiência e defesa, consagrados, respectivamente, no n.º 3 do artigo 30.º e
nos nºs 2 e 10 do artigo 32.º, ambos da CRP. (...)se se entendesse que estamos perante uma responsabilidade civil, como se diz no acórdão do TC, então, como acima se viu, nem a correspondente quantia
poderia ser objecto de cobrança por via da presente execução fiscal, nem, consequentemente, ser objecto
de reversão desse processo.
Mas mesmo que fosse instaurada execução, tratando-se de uma responsabilidade própria do gerente,
sempre seria inaplicável o instituto da reversão, caracterizado, precisamente, por ser um instituto que
se destina a chamar ao processo de execução fiscal os responsáveis subsidiários por dívida de outrem.
(...) não intervindo o revertido no processo de contra-ordenação, não podendo interpor recurso
da decisão administrativa de aplicação de coima (só o arguido o pode fazer — n.º 2 do artigo 59.º do
RGCO) nem da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância que aprecie eventual recurso interposto
pelo arguido (artigo 83.º do RGIT) e não sendo possível discutir-se a legalidade em concreto da dívida,
quer na reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT quer na oposição à execução fiscal, ficam intoleravelmente diminuídos os respectivos direitos de audiência e defesa, com violação do disposto no n.º 10
do artigo 32.º da Constituição (veja-se que, no caso da dívida de imposto, a lei permite ao responsável
subsidiário a reclamação ou a impugnação da dívida, nos mesmos termos do devedor principal (n.º4
do artigo 22.º da LGT).
Concluímos, assim, que com fundamento em inconstitucionalidade no n.º 1 do artigo 8.º do RGIT,
as dívidas por coimas não podem ser exigidas ao revertido, ainda que em termos de responsabilidade
subsidiária”
Verificando a procedência da inconstitucionalidade da reversão das coimas que, além de ser de
conhecimento oficioso foi suscitada pelo Ex.mo Magistrado do M.P., fica prejudicado o conhecimento
de outros vícios invocados assim como da excepção dilatória da coligação de autores que cai perante
tal procedência aplicável a ambos os oponentes.
VI. DECISÃO
Em consequência do exposto, na procedência da oposição, determina-se a extinção da responsabilidade subsidiária dos oponentes no processo de execução n.º 3352200601013874 e aps. relativo a
Coimas Fiscais, contra eles revertidos.
DECIDINDO NESTE STA:
A sentença recorrida, julgou procedente a oposição deduzida pelo ora recorrido, fundamentando
o decidido quanto às coimas tributárias na inconstitucionalidade da reversão destas, por violação do
princípio da intransmissibilidade das penas, da presunção de inocência e da violação dos direitos de
audiência e defesa, e segundo afirma, conforme a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal
Administrativo, a que expressamente adere, citando nesse sentido os acórdãos de 8 de Setembro de
2010, rec. n.º 186/10 e de 10 de Novembro de 2010, rec. n.º 767/10.
A recorrente Fazenda Pública discorda do decidido quanto à julgada inconstitucionalidade da
reversão de coimas nos termos do artigo 8.º, n.º 1 do RGIT a Fazenda Pública, alegando que na esteira
da mais recente jurisprudência emanada do Plenário do Tribunal Constitucional, que decidiu, no seu
Acórdão n.º 437/11 de 3 de Outubro, não julgar inconstitucional a norma do art. 8.º n.º 1 do RGIT,
quando interpretado no sentido que consagra uma responsabilidade pelas coimas que se efectiva pelo
mecanismo da reversão da execução fiscal, contra gerentes ou administradores da sociedade devedora,
entendimento esse entretanto perfilhado pela Jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Administrativo não poderá ser recusada a aplicação da norma contida no n.º 1 do art. 8.º do RGIT com
fundamento na sua inconstitucionalidade.
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A Fazenda Pública suscita ainda a questão do não conhecimento da questão por si suscitada quanto
à ilegal coligação de autores.
É pertinente a observação da recorrente Fazenda Pública, nas suas alegações, desde logo no que
respeita a não ter sido conhecida a questão suscitada pela Fazenda Pública relativa à ilegal coligação
de autores, a qual foi considerada prejudicada pelo julgamento de inconstitucionalidade efectuado.
Com efeito, é exacta a afirmação, de que o tribunal não deve conhecer do mérito da oposição sem
previamente se assegurar da regularidade da instância, designadamente a verificação de todos os pressupostos processuais e, entre eles, a legalidade da coligação dos oponentes. Como tem vindo a afirmar
a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (De que é exemplo o acórdão, da Secção do
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de 19 de Novembro de 2008, proferido no
processo 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).,
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.
Ora, a ilegal coligação de oponentes constitui excepção dilatória, nos termos do então vigente
art. 494.º, alínea f), do CPC, pelo que, verificada que fosse a ilegalidade da coligação, o juiz devia
abster-se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância [alínea e) do n.º 1 do então vigente artigo 288.º do CPC].
No entanto, no caso sub judice a Mª juiz considerou prejudicado o conhecimento da excepção
derivado do facto de ter declarado a inconstitucionalidade da reversão das coimas (conhecimento que
era oficioso). Quid juris?
Concordamos com o Mº Pº quando refere que se impõe saber se o tribunal recorrido podia conhecer do mérito da causa (inconstitucionalidade do artigo 8.º/1 do RGIT e consequente impossibilidade
de exigir o pagamento das coimas ao revertidos, ainda que em termos de responsabilidade subsidiária)
sem conhecer previamente da alegada excepção dilatória de coligação ilegal de autores.
Dispunha o artº 30.º/1 do CPC (hoje artº 36º do novo CPC) «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».
Por força do então disposto no artigo 494.º/f) do CPC, (actual 576º) constitui excepção dilatória
a coligação de autores ou réus quando entre os pedidos não exista a conexão referida no artigo 30.º
De acordo com o disposto no então vigente artigo 288.º/1/ e) do CPC, o juiz deve abster-se de
conhecer do pedido quando julgue procedente alguma outra excepção dilatória.
E, por imposição do normativo do artigo 660.º/1 da versão antiga do CPC, a sentença conhece
em primeiro lugar das questões processuais que possam determinar a absolvição da instância, segundo
a ordem imposta pela sua procedência lógica.
Ora, assim sendo, a sentença recorrida não podia conhecer do mérito da causa sem antes conhecer
da excepção dilatória de ilegal coligação de autores suscitada pela recorrente Fazenda Pública.
A sentença recorrida merece, pois, censura e este Tribunal não pode substituir-se ao tribunal recorrido por tal não ser consentido directamente pelo artº 665º do actual CPC, uma vez que não pode ser
desde já efectuado um juízo de procedência do recurso e seria sempre suprimido um grau de jurisdição.
Termos em que se impõe dar provimento ao presente recurso e revogar a decisão recorrida, baixando os autos à 1.ª instância, para conhecer em primeiro lugar, nos termos legais, da, expressamente,
suscitada excepção dilatória.
4- Decisão Pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em, conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida e determinando a baixa
dos autos à 1ª Instância para conhecimento, em primeiro lugar, da excepção arguida.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Ana Paula Lobo — Dulce Neto.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Taxa de exibição de publicidade. Estrada Nacional. Licenciamento. Competência.
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Sumário:
Depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a EP — Estradas de Portugal, S. A
deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de
mensagens publicitárias, uma vez que a sua intervenção se limita à emissão de parecer, obrigatório e não vinculativo, no âmbito do procedimento de licenciamento,
da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no artigo 2.º, n.º 2, da
Lei n.º 97/88.
Processo n.º 492/14-30.
Recorrente: EP — Estradas de Portugal, S. A.
Recorrido: B…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
B……………, S.A., NIPC ……………, deduziu Impugnação Judicial, contra o acto de liquidação
da taxa pela fixação de publicidade na fachada de um edifício sito na EN, 118, Km33 mais 405 lado
direito, por parte da EP – Estradas de Portugal, S.A..
Por sentença de 20 de Novembro de 2013, o TAF de Leiria, julgou procedente a impugnação
judicial anulando consequentemente a liquidação da taxa de publicidade.
Reagiu a Estradas de Portugal, S.A., interpondo o presente recurso cujas alegações integram as
seguintes conclusões:
I - Pretende a Recorrida através da presente ação obter acção obter a revogação da liquidação da
taxa (795,06€), efetuada pela Delegação Regional de Santarém, unidade orgânica descentralizada da
Recorrente, relativa à afixação da publicidade na fachada de um edifício sito â margem do EN 118 ao
km 33+405 do lado direito, em Samora Correia.
II — Para o efeito, imputa ao mencionado ato os vícios (i) da inconstitucionalidade orgânica dos
artigos 10º, n.º 1, alínea b) e artigo 15º, n.º 1, alínea j) do DL 13/71, de 23 de Janeiro, este último com
a redacção que lhe foi dada pelo DL 25/2004, (ii) violação de lei (Licenciamento Zero) e (iii) incompetência absoluta (atribuições do InIR).
III - O Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria entendeu que o licenciamento da publicidade
não é da competência da EP, mas sim da câmara municipal da área onde a publicidade é afixada.
IV - Ora, sobre esta questão o STA já se pronunciou no processo n.º 243/09 datado de 25-06-2009
e cujo relator foi o Ex.mo Conselheiro Jorge Lino, em que se decidiu que o IEP, hoje EP — Estradas
de Portugal, S.A., “goza de habilitação legal ou competência para cobrar por meio de execução fiscal
de taxas de licença para a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade na denominada zona de
protecção à estrada.” (in www.dgsi.pt)
V — É muito importante ter em conta, que o legislador, apesar de discordar da afixação da publicidade à margem das estradas nacionais por razões estéticas e de salvaguarda da segurança rodoviária,
admitiu-a (tolerou-a) desde que permitida (licenciada/autorizada) por entidade competente (a Recorrente
no caso) e depois de paga a respetiva taxa (proibição relativa).
VI — Ora, resulta da atual legislação que:
a) Fora dos aglomerados urbanos o legislador não permite a afixação de publicidade, pelo que
a questão do licenciamento só se coloca nos casos de exceção ao regime de proibição (alínea a) do
artigo 4.º do DL 105/98):
b) Dentro dos aglomerados urbanos, existe um concurso aparente ou real de competências sobre o
licenciamento da publicidade, apesar de ser evidente que os terrenos à margem das estradas nacionais
estão dentro da zona de proteção sobre os quais se verificam permissões condicionadas à aprovação,
autorização ou licença da JAE (faixa de respeito) (cfr: alínea b), do artigo 3.º do DL 13/71).
VII — Por sua vez, a competência da Recorrente para conceder licença e liquidar as taxas devidas
pela implantação de tabuletas ou objetos de publicidade à margem das estradas nacionais, decorre da
conjugação da seguinte legislação:
a) A Lei 97/88 no artigo 1º, n.º 1, prevê que a afixação de mensagens publicitárias obedece às
regras gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades competentes;
b) No n.º 2, daquele artigo 1.º, é dito que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete às câmaras municipais...”
c) A Lei 97/88 (tal como o anterior DL 637/76) não revogou o DL 13/71 quanto ao poder concedido à JAE para licenciar a aposição de publicidade na denominada zona de proteção à estrada (cfr:
artigos 1º, 2º, 3º, 10º e 15º, todos do DL 13/71).
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VIII — E mesmo que se aceite à concorrência de duas competências (duas jurisdições) com a
intervenção de duas entidades distintas no mesmo procedimento, ela resulta das diferentes atribuições
que cada uma destas entidades assegura.
IX - Assim, compete às câmaras municipais a definição dos critérios de licenciamento para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, nos termos do n.º 2, do artigo 1.º da Lei n.º 97188, enquanto
à Recorrente lhe cabe averiguar se a estrada ou a perfeita visibilidade de trânsito não são afetadas (cfr:
n.º 1, do artigo 12.º do DL n.º 13/71 de 23 de Janeiro).
X - É que os serviços prestados pelas câmaras e pela EP não são os mesmos, pelo que não se
podem confundir.
XI - Por isso, a intenção do legislador ao publicar o DL 637/76 e depois a Lei 97/88, foi, inequivocamente, a de salvaguardar o regime especial previsto nas normas de proteção às estradas nacionais,
mais propriamente no DL 13/71 de 23 de janeiro.
XII - Acresce que, o facto do Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro, ter actualizado expressamente as taxas a pagar pelas autorizações e licenças concedidas pela EP (incluindo as relativas à
publicidade), traduz a inequívoca intenção do legislador em manter a mencionada habilitação legal
concedida pelo Decreto-Lei n.º 13/71.
XIII — O TAF de Leiria ao decidir como decidiu, violou o disposto nos artigos 3.º, alínea b); 10.º,
n.º 1, alínea b); 12.º e alínea j), do n.º 1, do artigo 15.º, todos do DL 13/71 de 23 de janeiro, contrariando solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito perfilhada pelo STA no processo
n.º 243/09 datado de 25-06-2009.
NESTES TERMOS,
E nos que V. Ex.as mui doutamente suprirão, deverá ser revogada a sentença recorrida, reconhecendo-se que a EP — Estradas de Portugal, S.A. tem competência para licenciar a afixação de publicidade
à margem das estradas nacionais, ordenando-se ao TAF do Porto que proceda à apreciação das três
questões que sustentam o pedido de impugnação da Recorrida (causa de pedir), assim se fazendo, como
sempre, inteira e sã JUSTIÇA.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
Recorrente: EP- Estradas de Portugal, SA
Objecto do recurso: sentença do TF Leiria proferida em 06 dezembro 2013, em oposição com
acórdão STA-SCT proferido em 25 junho 2009 (processo n.º 243/09)
FUNDAMENTAÇÃO
2. Requisitos gerais para o conhecimento do recurso
Os requisitos para o conhecimento do mérito do recurso das decisões dos tribunais tributários
com fundamento em oposição de julgados (art.280º nº5 CPPT) são idênticos aos requisitos globais
para o conhecimento dos recursos interpostos com fundamento em oposição de acórdãos (art. 284º nº1
CPPT; cf. desenvolvimento em Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário
anotado e comentado 6ª edição 2011 Volume IV p. 422 anotação 11 alínea c) ao art. 280º CPPT e p.466
anotação 5 ao art. 284º CPPT)
São requisitos legais cumulativos do conhecimento do recurso por oposição de acórdãos:
-identidade da questão fundamental de direito
-ausência de alteração substancial da regulamentação jurídica
-identidade de situações fácticas
-antagonismo de soluções jurídicas
(art.284º CPPT; art.27º nº1 alínea b) ETAF vigente; art. 52º nº1 alínea a) CPTA)
A alteração substancial da regulamentação jurídica relevante para afastar a existência de oposição
de julgados verifica-se «sempre que as eventuais modificações legislativas possam servir de base a diferentes argumentos que possam ser valorados para determinação da solução jurídica» (acórdãos STA Pleno
secção de Contencioso Tributário 19.06.96 processo n.º 19 532; 18.05.2005 processo nº276/05)
A oposição de soluções jurídicas pressupõe identidade substancial das situações fácticas, entendida não como uma total identidade dos factos mas apenas como a sua subsunção às mesmas normas
legais (Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado
6ª edição 2011 Volume IV p.475809; acórdão STJ 26.04.1995 processo nº87 156)
A oposição de soluções jurídicas exige ainda pronúncia expressa sobre a questão, não bastando a
pronúncia implícita ou a mera consideração colateral, tecida no âmbito da apreciação de questão distinta
(acórdãos STA Pleno SCT 6.05.2009 processo n.º 617/08, 26.09.2007 processo n.º 452/07; acórdãos
STA SCT 28.01.2009 processo n.º 981/07); 22.10.2008 processo nº224/08).
3. Apreciação do caso concreto
A. Questão fundamental de direito
A questão fundamental de direito submetida ao veredicto do tribunal de recurso enuncia-se nos
seguintes termos: competência da EP-Estradas de Portugal, SA. para a liquidação de taxas por afixação
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ou instalação de publicidade exterior na zona de protecção das estradas nacionais, após o início da
vigência da Lei nº97/88, 17 agosto.
Verifica-se antagonismo de soluções jurídicas, num quadro de ausência de alteração da regulamentação jurídica e de factualidade substancialmente idêntica.
A sentença recorrida pronunciou-se explicitamente no sentido de que, após o início da vigência
da Lei n.º 97/88, 17 agosto a competência para a liquidação de taxas pelo licenciamento para afixação
de mensagens publicitárias na zona de protecção das estradas nacionais foi atribuída às câmaras municipais, na área do respectivo concelho; a EP-Estradas de Portugal, SA (actual sucessor jurídico da
Junta Autónoma das Estradas) apenas dispõe de competência para a emissão de parecer no âmbito do
procedimento de licenciamento.
O acórdão fundamento pronunciou-se explicitamente no sentido de que o IEP Instituto de Estradas
de Portugal (sucessor jurídico da Junta Autónoma das Estradas) dispunha de competência legal para o
licenciamento para implantação de tabuletas ou objectos de publicidade e a cobrança das respectivas
taxas na zona de protecção a estrada nacional; a Lei n.º 97/88, 17 agosto não revogou as normas do
DL n.º 13/71, 23 janeiro que atribuíam à Junta Autónoma das Estradas (e sua actual sucessora jurídica
a EP Estradas de Portugal, SA) aquela competência
B. Conflito de jurisprudência
A fundamentação da sentença recorrida aderiu à doutrina do acórdão STA-SCT 26.06.2013 processo n.º 232/13 (que merece o sufrágio do Ministério Público), cujo sumário se transcreve: «1.O art.2º,
nº2, da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, está em contradição com o expressamente consagrado no
art. 10º,nº1,alínea b), do Decreto-Lei nº13/71, de 23 de Janeiro, na parte em que este último comete às
Estradas de Portugal, SA, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona non
aedificandi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto aquele preceito degrada essa intervenção à mera emissão de parecer obrigatório.
2. No caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido de que lex
specialis derrogat legi generali, ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção
inequívoca do legislador”, o que acontece no caso em apreço.
3. A Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, pretende de forma inequívoca regular a afixação de mensagens
de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras municipais, na
área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão do respectivo
parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesses públicos específicos
que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
4. Assim sendo, depois da entrada em vigor daquele diploma a Estradas de Portugal, SA deixou
de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, dispondo apenas de competência para a emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento
da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto n.º art.2º, nº2, da Lei n.º 97/88»
A doutrina do acórdão sumariado alinha com a recente jurisprudência consolidada do STA-SCA
(acórdãos 29.04.2014 proc. n.º 73/14; 3.04.2014 processo numero 1600/13; 20.03.2014 processo
n.º 1786/13; 20.03.2014 processo n.º 1597/13; 20/02/2014 processo n.º 1418/13).
C. Não obstante, não pode ignorar-se que a actualização das taxas a pagar pelas autorizações e
licenças para implantação de tabuletas ou objectos de publicidade concedidas pela EP-Estradas de
Portugal, SA, operada pelo DL n.º 25/2004, 24 janeiro traduz uma inequívoca intenção do legislador
no sentido da manutenção da vigência do DL n.º 13/71, 23 janeiro (art.15º nº1 alínea j))
O sentido útil da norma que procede à actualização das taxas pressupõe uma compatibilização
das áreas de competência da recorrente e das câmaras municipais para o licenciamento de mensagens
publicitárias, que se estabelece nos seguintes termos:
-competência exclusiva das câmaras municipais para o licenciamento de publicidade comercial nas
áreas dos respectivos concelhos, precedida de parecer prévio da EP Estradas de Portugal. SA (arts. 1º
nº1 e 2º nºs 1 e 2 Lei nº97/88, 17 agosto);
-competência da EP-Estradas de Portugal, SA para o licenciamento de publicidade não comercial (de acordo com o conceito plasmado no Código da Publicidade, aprovado pelo DL n.º 330/90, 23
outubro, cf. art.3º nºs 3, 4 e 5) na sua área de jurisdição (art.10º nº1 alínea b) segundo segmento DL
nº13/71, 23 janeiro)
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
Matéria de facto:
1. Através do oficio referência n.º 14790STM12 de 17/12/2012, EP- Estradas de Portugal notificou o impugnante de que se encontrava em dívida o pagamento de nova autorização a que se refere a
alínea j) do n.º 1 do art.º 15º do Decreto - Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, com a atualização introduzida
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pelo Decreto - Lei n.º 25/2004 de 24 de Janeiro, no montante de € 795,0 (fls. 32 cujo conteúdo se dá
por reproduzido).
2. A EP verificou a existência de publicidade implantada no local, susceptível de ser autorizada
pela EP (fls. 31 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
3. O valor liquidado refere-se a autorização de publicidade válida para o período de 19/5/2012 a
18/5/2013. LocI: EN 118, ao Km 33.405, lado direito — Samora Correia (fls. 31 cujo conteúdo se dá
por reproduzido).
4. Através do oficio referência n.º 14790STMI2 de 22/2/2013, EP- Estradas de Portugal notificou o impugnante para efetuar o pagamento de € 795,06 correspondente a 14m2x56,79 (fls. 29 cujo
conteúdo se dá por reproduzido).
5. Recebido pelo impugnante em 26/2/2013 (fls. 30 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Leiria, julgou procedente a impugnação judicial deduzida pelo
B…………., S.A., condenando a ora recorrente, Estradas de Portugal S.A. no pedido de anulação da
liquidação da taxa de publicidade na EN 118 ao Km 33.405 lado direito - Samora Correia
Para tanto entendeu que o licenciamento da publicidade em causa nos autos não é da competência
da EP mas sim da Câmara Municipal da área onde a publicidade é afixada.
DECIDINDO NESTE STA:
No acórdão fundamento encontra-se fixada a seguinte matéria de facto:
1) Em 17-08-2007, foi instaurado o processo de execução n.º 1058200701056026, contra a empresa
“A…, Ldª, por dívida ao IEP-Instituto de Estradas de Portugal, devidos pelo não pagamento de taxas
correspondentes à instalação de oito painéis publicitários junto à EN 125, aos Km 31,200 e 31,300, na
quantia de € 10.906,68 (informação oficial de fls. 22);
2) A empresa “A…, Ldª, com o n.º de contribuinte (…) tem como objecto social “Actividade
Publicitária e de Espectáculos” (fls. 13 dos autos);
3) Em 28-08-2007 a executada foi citada (informação oficial de fls. 22);
4) Em 01-10-2007 deu entrada a petição inicial (carimbo aposto no rosto de fls. 5).
Questões prévias:
Primeiro: Cumpre realçar que o presente recurso foi interposto ao abrigo do regime previsto no
artigo 280º n.º 5 do CPPT, segundo o qual, «a existência de alçadas não prejudica o direito ao recurso
para o Supremo Tribunal Administrativo de decisões que perfilhem solução oposta relativamente ao
mesmo fundamento de direito e na ausência substancial de regulamentação jurídica, com mais de três
sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia
superior.».
Trata-se de um recurso previsto para aqueles casos em que a decisão recorrida perfilha solução
oposta – relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial de regulamentação
jurídica – à adoptada em mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual grau, ou com uma
decisão de tribunal de hierarquia superior. Nessa situação, ainda que o valor da causa não ultrapasse um
quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de primeira instância, o que impediria, em princípio,
o recurso da decisão face ao disposto no n.º 4 do artigo 280º do CPPT (1), ele torna-se admissível à luz
do n.º 5 deste preceito legal.
Daí que, embora o valor da presente causa seja de € 795,06, tal recurso poderá ser admissível à luz
do mencionado regime legal, já que ele possibilita o recurso para a Secção de Contencioso Tributário
do STA com vista à uniformização das decisões sobre idêntica questão de direito, em conformidade,
aliás, com o disposto no artigo 105º da LGT.
Os requisitos destes recursos traduzem-se na necessidade de as decisões em confronto perfilharem
«solução oposta» estando em causa o «mesmo fundamento de direito» e ocorrendo «ausência substancial
de regulamentação jurídica», conforme decorre à evidência do n.º 5 do art.º 280º do CPPT.
O que pressupõe, naturalmente, uma identidade dos factos subjacentes (que terão de ser essencialmente os mesmos do ponto de vista do seu significado jurídico) e uma identidade do regime jurídico
aplicado (ainda que em invólucros legislativos diferentes), pois sem essa identidade não será possível
vislumbrar a emissão de proposições jurídicas opostas sobre a mesma questão fundamental de direito,
nem se poderá atingir o fim visado com este tipo de recurso, que é o de assegurar o valor da igualdade
na aplicação do direito.
Deste modo, este tipo de recurso pressupõe, forçosamente, que no domínio do mesmo quadro
normativo e perante idêntica realidade factual, tenham sido adoptadas soluções jurídicas opostas quanto
à mesma questão fundamental de direito. Ou seja, que as decisões em confronto tenham arrancado de
situações de facto idênticas e aplicado os mesmos preceitos legais, e que por força de uma diferente
interpretação jurídica tenham chegado a conclusões antagónicas.
E porque assim é, a primeira questão a resolver no presente recurso consiste em saber se ocorre
ou não a invocada oposição de acórdãos, pois, como resulta expressamente do art. 641º, n.º 5 do CPC,
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a decisão de admissão do recurso proferida pelo tribunal recorrido não faz caso julgado e não impede
o tribunal de recurso de reapreciar a questão.
Como se sabe, este tipo de recurso segue a tramitação dos recursos jurisdicionais previstos no
art. 280º do CPPT, com a disciplina constante dos arts 281º e 282º desse diploma legal, e não a tramitação prevista no art. 284º do CPPT, pelo que nele não há, após o despacho de admissão do recurso, a
fase processual de alegações (e conclusões) tendentes a demonstrar a existência da apontada oposição
de julgados (prevista no n.º 3 do art. 284º). Nele não há, sequer, uma fase processual idêntica à prevista
no n.º 5 do art. 284º.
Ao recorrente basta invocar e evidenciar a oposição de julgados no requerimento de interposição
do recurso, com vista a vê-lo admitido ao abrigo do n.º 5 do art. 280º do CPPT, pelo que, uma vez
admitido o recurso, não está obrigada a levar essa matéria às conclusões da alegação sobre o mérito do
recurso que subsequentemente tem de apresentar nos termos previstos no n.º 3 do art. 282º do CPPT.
E, dado que a decisão de admissão do recurso não vincula o tribunal superior, importa aferir, se
efectivamente existe a invocada oposição de julgados.
Da ocorrência de oposição de julgados:
Tal como decorre da leitura da sentença recorrida, a questão em debate na presente impugnação
judicial é a de saber se as Estradas de Portugal, S.A., tem competência para licenciar e taxar a afixação
de publicidade na fachada de um edifício sito na EN, 118, Km33 mais 405 lado direito.
Na sentença recorrida, depois de se considerar que não sofrem de inconstitucionalidade orgânica
os normativos do artº 15º do D.L. n.º 13/71, na redacção que lhe foi dada pelo artº 1º do DL 25/2004
(na sequência da posição assumida no Ac. do T.C.nº 177/2010 de 05/05/2010 e da Jurisprudência do
STA que se lhe seguiu de que é exemplo o Ac. de 12/01/2011 tirado no rec. 752/10) que autorizam a
liquidação de taxas sobre publicidade aposta em edifício particular julgou-se que a EP não tinha competência após a entrada em vigor da Lei 97/88 para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de
mensagens publicitárias.
Ora, também no acórdão fundamento, proferido em processo de oposição a execução fiscal, foi
apreciada e decidida a questão da habilitação legal do Instituto de Estradas de Portugal (actual Estradas
de Portugal, S.A.) para a liquidação e cobrança de taxa de publicidade, no pressuposto de que a questão
constituía fundamento de oposição à luz da alínea a) do art. 204º do CPPT.
E nele julgou-se que, ao contrário do que era defendido pelo oponente/recorrente, as normas
do Dec. Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, não haviam sido revogadas pela Lei n.º 97/88. Como nele se
deixou afirmado, «…temos por excessiva e errónea a conclusão da ora recorrente, de que «Com a
entrada em vigor da Lei 97/88, de 17 de Agosto, passou a ser das câmaras municipais a competência
para “licenciar”, ou “autorizar”, ou “aprovar” a afixação de publicidade, em locais sob jurisdição
de outras entidades, como a EP, Estradas de Portugal, E.P.E. (outrora Junta Autónoma de Estradas)».
«Ora, a entidade exequente, IEP-Instituto de Estradas de Portugal, tem competência atribuída por
lei, nos sobreditos termos, para conceder autorização ou licença e cobrar através de execução fiscal as
taxas devidas «pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade».
Julgou-se, portanto, que o IEP-Instituto de Estradas de Portugal gozava de habilitação legal ou
competência para a cobrança por meio de execução fiscal de taxas de licença para a implantação de
tabuletas ou objectos de publicidade na denominada zona de protecção à estrada.
Sendo assim, não há dúvida que as decisões em confronto convocaram realidades factuais semelhantes e apelaram às mesmas normas jurídicas, decidindo de modo oposto a mesma questão fundamental de direito.
Tanto basta para se concluir que se verificam os requisitos previstos no n.º 5 do art. 280.º do CPPT,
razão pela qual passaremos de imediato ao conhecimento do mérito do recurso, avaliando se a decisão
recorrida decidiu, ou não, com acerto.
DECIDINDO A OPOSIÇÃO DE JULGADOS:
A questão a decidir neste recurso é, como vimos, a de saber quem é a entidade competente para
licenciar e, consequentemente, tributar a afixação de tabuletas de publicidade na zona de protecção
das estradas nacionais.
Trata-se de questão que actualmente tem obtido resposta idêntica tanto na Secção de Contencioso
Tributário (na vertente da tributação do licenciamento) como na Secção de Contencioso Administrativo
(na vertente do licenciamento em si), como se pode ver pelos acórdãos proferidos por esta Secção de
26/06/2013, no rec. n.º 0232/13, e de 4/06/2014, no rec. n.º 01730/13, e pela Secção de Contencioso Administrativo de 20/02/2014, nos recs. nºs 01854/13; 01597/13; 01786/13; 01814/13; 01340/13; 01415/13;
01813/13; 01500/13; 0604/13; 01417/13; 0983/13; de 20/03/2014, no rec. n.º 01500/13; de 20/03/2014,
no rec. n.º 01814/13; de 3/04/2014, nos recs. n.º 01815/13; 01896/13; 01600/13; 01741/13; 01792/13;
01499/13; 01556/13; 024/14; de 15/05/2014, nos recs. n.º 0133/14; 0135/14; 0140/14; 01516/13; de
29/04/2014, no rec. n.º 073/14, e de 26/06/2014, no rec. n.º 0232/13, traduzindo uma jurisprudência
que actualmente se pode considerar consolidada.
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Esta resposta foi inicialmente dada pelo referido acórdão desta Secção no recurso n.º 0232/13, cuja
fundamentação sufragamos na íntegra, e que posteriormente foi acolhida pela Secção de Contencioso
Administrativo.
Nesse acórdão deixou-se explicitado o seguinte:
«3.1. O art. 1º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os
passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada”
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito) - arts. 1º a 3º.
Diz expressamente o art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:
a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de Estradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida a
construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer objectos
de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma da estrada ou
dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados em construções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os mesmos se destinem
a identificar instalações públicas ou particulares.”
Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença da
Junta Autónoma da Estrada, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial ou não,
numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”.
Em face do quadro legal exposto, a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente mantém
competência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas no art. 10º,
n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada em vigor da
Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo para as
câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios que devem
nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas das
suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou instalação
de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento prévio
das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete
às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos critérios de
licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”.
No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe “Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1 que
o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal da respectiva área, devendo,
nos termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de parecer
das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente do Instituto
Português do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção-Geral de Transportes
Terrestres, da Direcção de Turismo e do Serviço Nacional de parques, Reservas e Conservação da
Natureza.”
Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b), do
Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em que este
último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona non
aedificadi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88
degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
Poderá dizer-se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto-Lei n.º 13/71 que,
pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser revogado
por aquela lei.
Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador” (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.).
Ora, afigura-se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição
de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras
municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão
do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos
específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
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Realce-se que esta é, aliás, a tese da recorrente.
Com efeito, nas suas conclusões a recorrente não refere em parte alguma qual a norma que lhe
confere competência para a emissão do licenciamento em causa.
Pelo contrário, em vários pontos das Conclusões, designadamente, nos pontos 12, 15, 22, 23, 26
e 27, a recorrente fala sim na sua competência para a emissão de parecer.
No entanto, a recorrente acaba por concluir, invocando jurisprudência deste Supremo Tribunal
que “o licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal que tem de ser precedido de
um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade de uma estrada nacional, o que
significa que aquela entidade não vem licenciar a publicidade, mas sim autorizar a sua afixação junto
das estradas nacionais, que são campos de aplicação completamente diferentes.”
Concluindo-se que “(…) a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E., para afixação de publicidade constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do DL 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer
mencionado no n.º 2 do art.º 2º do DL 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório”
(Acórdão proferido no processo 0243/09, de -25/6/2009)”.
Afigura-se, porém, que esta tese, além de não ter apoio legal, conduziria a resultados absurdos.
Vejamos.
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é vinculativo,
mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (Lições de Direito Administrativo,
2ª ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.), os pareceres “enquanto avaliações jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham ou não de ser solicitados
pelo órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme tenham, ou não, de ser seguidos
pelo órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres previstos em normas jurídicas são,
salvo disposição expressa em contrário, obrigatórios e não vinculantes”.
Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que se
refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.
Em segundo lugar, tratando-se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde
com a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos
actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar a
constituição de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos administrativos em sentido estrito (Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p.145.), embora com
conteúdos diferentes.
As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (Cfr. ob. cit., p. 145.),
actos administrativos favoráveis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos” ou
extinguem obrigações, distinguindo-se as autorizações propriamente ditas das licenças. As primeiras,
também conhecidas por autorizações permissivas, caracterizam-se por permitirem “o exercício pelos
particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo pré-existente, apenas condicionado
pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo por ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam-se a constituir “direitos subjectivos
em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição relativa (preventiva) pela lei, uma
vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que justificou a proibição legal”.
Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair
simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes, visaria
o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de publicidade comercial. O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para liquidar
taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta, proibida no
art. 205º do CPPT.
Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição
de mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios,
precedido de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada.
O que significa que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento
dos municípios e não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades
com jurisdição nos locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar
os interesses visados pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental
e, ao mesmo tempo, a segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de
ver as coisas, existe apenas uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como
pretende a recorrente.
Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem posta
não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71 se
encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas no
mencionado diploma ainda se mantêm ou não.
No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação de
taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º do Decreto-Lei
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n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro. E o que se
conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou de ter competência para
liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, uma vez que a sua intervenção
se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria das câmaras
municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.».
Por conseguinte, de acordo com o enquadramento legal explicitado, mesmo admitindo que o
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, se mantém em vigor, a verdade é que não oferece dúvidas que,
por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76 e, posteriormente, da Lei n.º 97/88, o inciso “aprovação
ou licença” constante do art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, foi derrogado e desgraduado
na emissão de “parecer” das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada.
Deve, assim, o procedimento ser iniciado junto das câmaras municipais que procederão à consulta das
entidades competentes para a emissão do respectivo parecer.
E limitando-se a competência da recorrente (EP) à emissão de parecer, no âmbito do procedimento
de licenciamento, da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei
n.º 97/88, não lhe pode competir a iniciativa de liquidar as taxas por tal licenciamento.
A sentença recorrida não merece, pois, qualquer censura, devendo ser confirmada.
4 - DECISÃO:
Termos em que acordam os juízes deste Supremo Tribunal em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Ana Paula Lobo — Dulce Neto.
(1) (Segundo o qual «não cabe recurso das decisões dos tribunais tributários de 1ª instância proferidas

em processo de impugnação judicial ou de execução fiscal quando o valor da causa não ultrapassar um
quarto das alçadas fixadas para os tribunais judiciais de primeira instância».)

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Prestação de garantia idónea com vista à suspensão da execução.
Sumário:
I — Nos termos do artigo 52.º, n.º 4 da LGT a Administração Tributária pode a requerimento do executado e verificado que seja o condicionalismo aí previsto isentá-lo
da prestação da garantia e suspender a execução.
II — O artigo 199.º do CPPT permite oferecer como garantia para efeitos de suspensão da execução qualquer meio susceptível de assegurar o crédito do exequente
e acrescido.
III — O meio oferecido tem de ser idóneo aferindo-se essa idoneidade pela capacidade
que o meio oferecido tem para satisfação da dívida exequenda em caso de incumprimento posterior do executado.
IV — A expectativa de aquisição de bem imóvel derivada de contrato de locação financeira
não deve ter-se como garantia idónea por tal direito não se mostrar suficientemente
capaz de satisfazer o valor da dívida e acrescido por a efectivação do direito que
incorpora ser precário e passível de extinção em qualquer momento por falta de
objecto.
Processo n.º 543/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Fonseca Carvalho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. Relatório
1. A…….., Lda., identificada nos autos, deduziu, no TAF de Almada, Reclamação do Acto do
Órgão de Execução Fiscal do despacho que indeferiu o pedido de prestação de garantia para suspensão
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do processo de execução fiscal nº. 3530201301030710, que corre termos no Serviço de Finanças de
Setúbal 2ª, por dívidas no montante de € 11.187,78.
Por sentença daquele Tribunal, foi decidido julgar a reclamação totalmente procedente, revogando-se o despacho recorrido, “devendo o acto que indeferiu o pedido de garantia a prestar ser substituído
por outro onde se afira da suficiência do bem para constituir garantia”.
2. Não se conformando, a Fazenda pública veio interpor recurso para este STA, apresentando as
seguintes conclusões das suas alegações:
I - Discorda-se do que ficou decidido na Douta Sentença recorrida, quanto à idoneidade da garantia
prestada para suspensão da execução fiscal, tendo considerado a reclamação totalmente procedente,
revogando o despacho recorrido, por não ter sido efetuada nenhuma avaliação do bem;
II - Não se questiona o entendimento constante dos tribunais superiores segundo o qual, não será
fundamento para aferir da idoneidade da garantia oferecida a liquidez da mesma (entendida esta no
sentido de ser dada obrigatoriamente preferência àquela cujo valor monetário subjacente seja realizável
de forma mais certa, direta e imediata, em sede de respetiva execução);
III - No entanto, não se concorda que, no caso concreto, a penhora oferecida, seja idónea, entendida
esta idoneidade, não pela liquidez que a mesma possa representar, mas pela possibilidade/impossibilidade da sua concreta execução. Ou, dito de outro modo, em função da sua capacidade de, em caso de
incumprimento do devedor e da correspondente necessidade de a executar, conduzir à efetiva cobrança
dos créditos garantidos;
IV - O fundamento de indeferimento da garantia oferecida foi de que “não deveria ser aceite como
garantia, a expectativa de aquisição do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia
de ….., concelho do Seixal, sob o artigo 12209 fração E, porquanto se trata de bem que é propriedade
do B……. Leasing e que se encontra em regime de locação financeira, sendo certo que apenas seria
penhorável a expectativa de aquisição, porquanto o bem não se encontra na titularidade do executado.
Acresce que, em caso de incumprimento contratual, designadamente por falta de pagamento das prestações, a penhora da expectativa extinguir-se-ia por falta de objeto, apenas incidindo sobre o bem, desde
que consumada a aquisição, nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 860º do CPCivil, pelo que não se
nos afigura suficientemente idónea.”;
V - E é também entendimento jurisprudencial uniforme que o conceito de idoneidade da garantia
é relativamente indeterminado, permitindo uma certa margem de discricionariedade da Administração
Tributária para decidir, em função de cada caso concreto, da idoneidade da garantia, para assegurar a
cobrança efetiva da divida;
VI - Foi o que a Autoridade Tributária fez no presente caso - apurou da idoneidade da garantia
apresentada, independentemente do seu grau de liquidez, mas antes tendo em atenção a possibilidade de
concretização da mesma, isto é, de uma eventual efetiva execução para satisfação do crédito tributário;
VII - Concluindo por tal inidoneidade, pois a mesma não seria executável, verificados certos
condicionalismos, como seria o de o locatário deixar de pagar as rendas, ou de, no fim do contrato, não
exercer o seu direito a ficar com o bem;
VIII - Jorge Lopes de Sousa, em obra e págs. supra citadas, refere: “A garantia tem de ser idónea
para assegurar os créditos do exequente. Para ser idónea para este efeito, a garantia não pode estar subordinada a condições ou limitações que possam afetar 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 a 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.”;
IX - O Acórdão 01154/ 11 do Supremo Tribunal Administrativo, no qual a Douta Sentença se
fundamenta, refere que a redutibilidade da chamada “expectativa real de aquisição” a um equivalente
pecuniário, é confirmada pelo artigo 860º-A do CPC ao considerar essa expectativa como um bem
penhorável, pelo que a penhora pode incidir sobre a posição contratual do executado na compra com
reserva de propriedade - muito embora não possa ser penhorado o bem propriamente dito, é penhorada
a expectativa real de aquisição;
X - O art.º 778º do CPC (anterior 860-A), não regulando quanto à constituição de garantias, prevê
a penhora de direitos ou expectativas de aquisição de bens determinados pelo executado, referindo no
seu n.º 3, “consumada a aquisição, a penhora passa a incidir sobre o próprio bem transmitido”;
XI - Nada se diz, no entanto, quanto a penhora de expectativas de aquisição, quando tal aquisição
não ocorre.
XII - Como analisado no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 13.11.2007, proc.º 07A3590:
“(...) Resta dizer que quando, como acima se aflorou, ocorra a aquisição do bem pelo executado antes
da venda executiva, prevê a norma do n.º 3 do art. 860º-A, «evitando qualquer vazio por desaparecimento do objeto inicial da penhora», que, por “conversão automática” a mesma (penhora) passe a
incidir sobre o próprio bem adquirido, mudando assim o objeto da penhora de “posição contratual para
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“direito real”, devendo, na circunstância, o agente de execução proceder à realização da penhora correspondente - de imóveis, nos termos do art. 838º e ss. ou de móveis, em conformidade com o previsto
no art. 848º e ss..
Quando tal não ocorra, insiste-se, a penhora mantém-se como penhora da posição contratual
(direito de crédito) e inerente expectativa de aquisição, e é esse o direito que é levado à venda, sendo
que se a posição jurídica do executado se extinguir, por qualquer causa de extinção do contrato, a
penhora também se extingue por desaparecimento do objeto (Autor e Revista cit., A. V - n.º 9 - 2004,
“A Execução e Terceiros - Em Especial na Penhora e na Venda”, pg. 242)”;
XIII - Caso assim se não entenda, manda o Código de Processo Civil aplicar, com as adaptações
necessárias, o preceituado quanto à penhora de créditos. E o art.º 224.º do CPPT, no seu n.º 1, dispõe
que a “penhora de créditos consiste na notificação ao devedor, feita com as formalidades da citação
pessoal e sujeita ao regime desta, de que todos os créditos do executado até ao valor da dívida exequenda
e acrescido ficam à ordem do órgão da execução fiscal, observando-se o disposto no Código de Processo Civil, com as necessárias adaptações (...)”. Pode ler-se, no n.º 2 do art.º 776.º deste diploma, que
“Quando o executado não cumpra, pode o exequente ou o devedor exigir o cumprimento, promovendo
a respetiva execução. Pode também o exequente substituir-se ao executado na prestação, ficando neste
caso sub-rogado nos direitos do devedor”;
XIV - Restaria então à Autoridade Tributária substituir-se ao executado na prestação, sub-rogando-se nos seus direitos, tendo que se tornar parte de um contrato de leasing e pagar o remanescente, para
enfim poder vir a adquirir e executar o bem oferecido como garantia, sempre sujeita a eventual reação
por parte da proprietária;
XV - O já citado Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 03.04.2013, proc.º 0394/13,
decidiu «(...) IV - Não padece de falta de fundamentação ou de fundamentação contraditória a decisão da Administração Tributária que não aceitou o penhor de crédito sobre um crédito em execução
comum oferecido pelo executado por considerar que ficava onerada com um crédito futuro incerto e
dependente de uma decisão judicial, sujeito a uma moratória acrescida e também porque considerou
que «atendendo ao princípio da suficiência, os bens com vista a garantir a dívida têm de se encontrar
livres e desembaraçados»;
XVI - Teria a Autoridade Tributária necessariamente que incorrer em custos, para assegurar um
direito de crédito que tem sobre a Reclamante e o qual poderia ver integralmente satisfeito em caso de
normal prossecução da execução fiscal, o que configura violação do princípio da proporcionalidade;
XVII - Ao decidir, como decidiu, a Douta Sentença violou o disposto no art.º 199º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário e o n.º 2 do art.º 52º da Lei Geral Tributária.
Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer-se a Vªs. Exªs. se dignem julgar PROCEDENTE o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta Sentença ora recorrida,
declarada nula, ou revogada e substituída por douto Acórdão que julgue o pedido improcedente.
3. Não houve contra-alegações.
4. O magistrado do Ministério Público pronunciou-se nos termos do seguinte parecer:
Recorre a Fazenda Pública da sentença do TAF de Almada de 13.03.2014 que julgou “totalmente
procedente” a Reclamação deduzida pela ora recorrida e ‘revogou” o despacho do OEF de 13.12.2013
que indeferiu o pedido de prestação de garantia apresentado pela ora recorrida para suspensão da execução fiscal n.º 3530201301030710.
Nas “Conclusões” da sua “Alegação”, que definem e delimitam o objecto do recurso, sustenta
a recorrente, no essencial, que a garantia apresentada para suspensão da execução não é idónea e que
ao decidir, como decidiu, violou a sentença recorrida o disposto no art. 199.º do CPPT e o n.º 2 do
art. 52.º da LGT.
Vejamos:
O conceito de garantia idónea não se encontra definido na lei, integrando-se no domínio dos
conceitos indeterminados. Dispõe o n.º 1 do art. 199º do CPPT que a garantia idónea a oferecer pelo
executado “consistirá em garantia bancária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível de
assegurar os créditos do exequente”, dispondo o n.º 2 do preceito que tal garantia poderá consistir,
ainda, a requerimento do executado e mediante concordância da administração tributária, em penhor
ou hipoteca voluntária...”.
Por seu turno, estabelece o n.º 4 do mesmo preceito que “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 no prazo referido no n.º 6”.
Do teor das normas citadas claramente decorre que a garantia adequada a suspender a execução
fiscal há-de ser suficiente e apresentar a necessária solidez por forma a que a efectiva cobrança dos
créditos do exequente fique devidamente acautelada, não sendo afectada pela suspensão da execução
fiscal.
Sendo geralmente reconhecido à AT uma certa margem de discricionariedade na apreciação da
idoneidade da garantia para suspensão da execução fiscal essa margem é particularmente ampla quando
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a garantia oferecida consista em penhor ou hipoteca, casos em que a lei exige a “concordância da administração fiscal”, aplicando-se o disposto no art. 195.º do CPPT, com as necessárias adaptações (cfr.
o n.º 2 do art. 199,º do CPPT).
No caso em apreço do que se trata é da penhora do direito potestativo de aquisição de um imóvel
objecto de um contrato de locação financeira, procedimento admitido pelo art. 778º, n.º 1 do CPC
(art. 860º-A, n.º 1 do CPC, na anterior redacção).
O contrato de locação financeira, na definição do art. 1.º do DL 149/95, de 24-06, “é o contrato
pelo qual uma das partes se obriga, mediante retribuição, a ceder à outra o gozo temporário de uma
coisa, móvel ou imóvel, adquirida ou construída por indicação desta, e que o locatário poderá comprar, decorrido o período acordado, por um preço nele determinado ou determinável mediante simples
aplicação dos critérios nele fixados”.
A penhora em causa não atinge, pois, o direito de propriedade, que subsiste na titularidade do
locador, antes tem como objecto a posição jurídica do locatário consubstanciada na expectativa jurídica
de aquisição do bem locado, no termo do contrato e pelo preço acordado.
Assim, consumada que seja a aquisição, a penhora passa a incidir sobre o bem transmitido - cfr.
o art. 778º, n.º 3 do CPC (art. 860º-A, n.º 3 do CPC, na anterior redacção).
Porém, o executado/locatário pode nunca exercer a faculdade de compra do bem objecto da locação financeira e, nesse caso, o locador pode dispor do bem, nomeadamente vendendo-o ou dando-o
em locação ou em locação financeira ao anterior locatário ou a terceiro e pode ainda o locatário, antes
do termo do contrato, deixar de pagar as rendas a que se obrigou, dando azo à resolução do contrato
por parte do locador, com fundamento em incumprimento (cfr. os arts. 7.º e 17º, n.º 1, ambos do
DL 149/95, de 24-06). É que na locação financeira o pagamento das rendas é factor condicionante da
aquisição, como condicionantes são os direitos de que dispõe o locador no âmbito dum contrato dessa
natureza, designadamente os relativos à transmissão de posições jurídicas (cfr. o n.º 3 do art. 11.º do
DL 149/95, de 24-06). E também não se vê que por via da aceitação duma garantia que lhe é oferecida
para suspender a execução fiscal possa a AT, enquanto entidade pública administrativa, ficar compelida a suportar custos para assegurar o crédito que tem sobre a executada/locatária, substituindo-se a
esta no cumprimento de obrigações contratuais decorrentes de um acordo celebrado entre entidades
privadas ao qual é inteiramente alheia [cfr. o n.º 2 do art. 776.º do CPC - art. 859º, n.º 2 do CPC, na
anterior redacção (1)].
Como refere Jorge Lopes de Sousa (2), citado aliás pela recorrente, a garantia oferecida para
suspender a execução fiscal, para ser idónea para assegurar os créditos do exequente, “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 (...).
Só uma garantia incondicional e abrangendo a globalidade do período de pendência do processo de
execução fiscal até ao pagamento dos créditos tributários poderá ser considerada idónea para assegurar
o pagamento da dívida e do acrescido”.
Ora, ressalvado o devido respeito por opinião diversa, não se me afigura que a garantia oferecida
pela ora recorrida preencha o conceito de idoneidade referido na norma levando, sem a “concordância
da administração fiscal”, à suspensão da execução fiscal.Nesta conformidade, sem mais considerações,
pronuncio-me pela procedência do presente recurso e, consequentemente, pela revogação da sentença
recorrida e improcedência da reclamação deduzida.
É o meu parecer.
5. Cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentos
Matéria de facto
1. Em 05/09/2005, foi celebrado entre a executada e B…..leasing e C…….., S.A. um contrato de
locação financeira tendo por objecto a fracção autónoma designada pela letra “E”, correspondente ao
pavilhão n.º 5, destinado a comércio ou serviços, do prédio urbano constituído em regime de propriedade
horizontal, sito na Rua …….. n.º ……, …….., freguesia de …….., Concelho do Seixal, descrito na
Conservatória do Registo Predial do Seixal sob a ficha nº4233 e inscrito na matriz predial urbana sob
o artigo 122209, sendo o valor do contrato de € 168.175,00 (cfr doc junto a fls. 40 a 65 frente e verso
do processo executivo junto aos autos),
2. Em 02/09/2013, o valor em divida do imóvel melhor identificado no ponto anterior e de
€ 36635,10 (cfr doc. junto a fls. 66 do processo executivo junto aos autos),
3. Em 28/03/2013 foi autuado o processo de execução fiscal n.º 3530201301030710 que corre
termos no Serviço de Finanças de Setúbal 2ª contra a executada A……, Lda. para cobrança de dívidas
relativas a IVA do exercício de 2008, no montante de € 11.187,78 (cfr. fls. 1 a 22 do processo de execução junto aos autos),
4. Por requerimento entrado no Serviço de Finanças em 08/05/2013 vem a executada requerer a
constituição de um penhor mercantil sobre o direito ao trespasse do estabelecimento comercial sito na
Av. ……., ……, Concelho de Sesimbra, lotes ……e …….., composto por espaço comercial dedicado
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ao comercio automóvel, com cerca de 850m2 de espaço aberto, escritórios de atendimento ao público,
avaliado em € 90 000,00 pelo que e o mesmo suficiente para garantir a dívida exequenda em virtude
da apresentação de Impugnação judicial das liquidações de IVA que constituem a dívida exequenda
(cfr. doc. junto a fls. 23 do processo de execução fiscal junto aos autos);
5. Em 09/05/2013, foi elaborada uma informação pelo Serviço de Finanças de Setúbal 2a da qual
consta que o direito ao trespasse indicado no ponto anterior também foi oferecido como garantia no
processo executivo n.º 3530201301019406 (cfr. doc. junto a fls. 27 do processo executivo junto aos
autos);
6. Por despacho de 09/05/2013, foi ordenada a remessa à Direcção de Finanças de Setúbal (cfr.
doc. junto a fls. 27 do processo executivo junto aos autos);
7. Por requerimento entrado no Serviço de Finanças de Setúbal 2ª em 22/08/2013, veio a executada requer, no âmbito do processo executivo melhor identificado em 3 e no processo executivo
n.º 3530201301019406, a substituição do pedido de penhor mercantil formulado pelo penhor do direito
à aquisição do imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial do Barreiro sob o número 780 e
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de …….. sob o artigo 3522, concelho do Barreiro, o
qual é propriedade do B…… Leasing e que se encontra em regime de locação financeira a favor da
executada (cfr. doc. junto a fls. 59 dos autos);
8. Por requerimento cuja data se desconhece vem a executada, mas anexo ao e-mail de 24/09/2013, no
âmbito do processo executivo melhor identificado em 3 e no processo executivo no 3530201301019406,
afirmando que solicitou a suspensão da execução até que se decida a respectiva Impugnação judicial,
conferir à Administração Tributária o direito a penhorar, nos termos que entenderem por convenientes, o
direito de aquisição do imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial do Barreiro sob o número 780
e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de ……. sob o artigo 3522, concelho do Barreiro, o qual
é propriedade do …… Leasing e que se encontra em regime de locação financeira a favor da executada
(cfr. doc. junto a fls. 33, frente e verso, do processo executivo junto aos autos);
9. Por correio electrónico de 27/09/2013, a executada, fazendo referencia ao imóvel descrito na
Conservatória do Registo Predial do Barreiro sob o número 780 e inscrito na matriz predial urbana da
freguesia de …….. sob o artigo 3522, concelho do Barreiro, o qual é propriedade do B…….. Leasing
e que se encontra em regime de locação financeira a favor da executada, remete o contrato de locação
financeira e os planos de pagamento (cfr. doc. junto a fls. 35 a 37, frente e verso, do processo executivo
junto aos autos);
10. Por correio electrónico de 07/10/2013, a executada remete no âmbito do processo executivo
melhor identificado em 3 e no processo executivo n.º 3530201301019406 autorização de penhora, nos
termos que entenderem por convenientes, o direito de aquisição do imóvel a fracção autónoma designada
pela letra “E”, correspondente ao pavilhão n.º 5, destinado a comércio ou serviços, do prédio urbano
constituído em regime de propriedade horizontal, sito na Rua ……., n.º ……, ………, freguesia de
……., Concelho do Seixal, descrito na Conservatória do Registo Predial do Seixal sob a ficha n.º 4233
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 122209 (cfr. doc. junto a fls. 39, verso, do processo
executivo junto aos autos);
11. Em 18/10/2013 foi elaborada uma informação, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, propondo o indeferimento da pretensão da executada (cfr. doc. junto a fls. 69 a 72, frente e
verso, do processo executivo junto aos autos);
12. Em 18/10/2013, pelo Chefe de Divisão da Divisão de Justiça Tributária da Direcção de Finanças de Setúbal, foi proferido o seguinte parecer “Parecendo-me que não deveria ser aceite como
garantia, a expectativa de aquisição do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia de
……, Concelho do Seixal, sob o artigo 12209 fração E, porquanto se trata de bem que é propriedade
do B……Leasing e que se encontra em regime de locação financeira, sendo certo que apenas seria
penhorável a expectativa de aquisição, porquanto o bem não se encontra na titularidade do executado.
Acresce que, em caso de incumprimento contratual, designadamente por falta de pagamento das prestações a penhora da expectativa extinguir-se-ia por falta de objecto, apenas incidindo sobre o bem,
desde que consumada a aquisição, nos termos do disposto no n.º 3 do art 860º-A do CPCiviI, pelo que
não se nos afigura suficientemente idónea. (...)“(cfr. doc. junto a fls. 69 do processo executivo junto
aos autos e 21 dos autos);
13. Por despacho de 21/10/2013, foi indeferido o pedido de garantia formulado de penhor do
direito de aquisição do imóvel propriedade da B……Leasing que se encontra em regime de locação
financeira (cfr. doc. junto a fls. 69 do processo executivo junto aos autos e 21 dos autos);
14. O valor da garantia a prestar no processo executivo identificado no ponto 3 é de € 14.568,53
(cfr. doc. junto a fls. 68, verso, do processo executivo junto aos autos).
De Direito:
Foi perante a factualidade acima descrita que a mº juiz do Tribunal “a quo” considerando que o
valor do bem se não encontra definido e que importava que a AT procedesse à sua prévia avaliação pois
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só assim se poderia efectuar um juízo sobre a idoneidade da garantia julgou procedente a reclamação
e revogou o despacho recorrido.
A Fazenda Publica insurge-se contra esta decisão, pugna pela manutenção do indeferimento do
pedido de prestação de garantia porquanto considera que o que levou a AT a não aceitar a garantia foi
o facto de em caso de incumprimento do executado a mesma não ser garante suficiente do pagamento
em caso da sua excussão.
Vejamos o que se nos oferece dizer sobre a idoneidade da garantia apresentada.
É ao órgão de execução fiscal competente que cabe decidir da idoneidade da garantia já que em
última análise é a ele que cabe decidir da isenção dessa prestação verificados os pressupostos a que a
lei a condiciona cfr artigo 52 /4 da LGT. E a tal poder refere-se também expressamente o artigo 199/8
do CPPT.
A garantia apresentada pelo executado é legal já que de acordo com o artigo 199 do CPPT o executado pode apresentar qualquer meio que seja susceptível de assegurar os créditos do exequente.
No caso dos autos a garantia prestada é a expectativa de aquisição de um imóvel.
Tal é permitido “ex vi” do disposto no artigo 860-A do CPC que refere expressamente a penhora
de direitos ou expectativas de aquisição de bens determinados.
Por expectativa jurídica deve entender-se uma esperança fortalecida, neste caso por intervenção
do legislador da obtenção de determinado bem ou direito. No caso que nos ocupa estamos em presença
da cedência do direito subjectivo de expectativa que o executado tem de vir a adquirir o direito de
propriedade do imóvel que frui por força de um contrato de locação financeira.
No dizer de Galvão Telles In Direito das Sucessões a expectativa é mais do que mera esperança
mas menos que o direito sendo contudo o seu germe.
A questão que importa decidir se “in casu” o despacho de indeferimento da prestação da garantia
se deve manter pela razões nele referidas ou se pelo contrário deve ser revogado nos termos da sentença
recorrida.
A idoneidade de um meio resulta da sua capacidade para prossecução eficaz do fim para que foi
criado.
A idoneidade que se pretende de uma garantia como pressuposto da suspensão da execução fiscal
não é absoluta no sentido de que tem equivaler em termos quantitativos ao valor da quantia exequenda
e do acrescido.
Tem é de ser adequada de modo que o património do devedor ou de terceiro que fica adstrito seja
apto à satisfação desses valores.
Os interesses contrapostos em presença na execução fiscal, do exequente e do executado exigem
da parte do decisor e do Tribunal uma reflexão ponderada sobre a adequada da garantia apresentada.
Mas no caso em apreço não podemos concordar com a mª juiz “a quo” quando considera que
para decidir da idoneidade da garantia apresentada é necessário proceder previamente à avaliação do
bem adquirendo.
E isto porque como bem sustenta a recorrente em caso de incumprimento é a expectativa de aquisição do bem, direito cuja posição contratual foi cedida que vai à venda e não o bem a adquirir.
Veja-se neste sentido o acórdão do STJ de 13 11 2007 in processo n.º 07A3590.
Ora as razões apresentadas pelo órgão de execução fiscal para considerar inidónea a expectativa
de aquisição do imóvel objecto do contrato de locação financeira, que constam da fundamentação do
despacho de indeferimento do pedido e foram levadas ao probatório da sentença sob o ponto 12 são
de molde a podermos com a AT concluir que a garantia oferecida não é adequada e consequentemente
inidónea para garantira a boa cobrança da divida e do acrescido.
Efectivamente não se encontrando o bem a adquirir na titularidade do executado, sendo a expectativa da sua aquisição um evento cuja efectivação é naturalmente precária podendo a penhora que
incidirá sobre esse direito extinguir-se em qualquer momento por falta de objecto já que como se deixou
referido no acórdão do STJ citado caso a posição jurídica do executado se extinguir por qualquer causa
de extinção do contrato a penhora também se extingue por desaparecimento do objecto temos de convir
que essa garantia não tem a idoneidade que a lei requer pese embora o facto de o órgão da execução
fiscal caso o executado não cumpra poder substituir-se subrogando-se nos seus direitos.
É que a celeridade de cobrança da dívida que o interesse público naturalmente exige não se pode
compadecer com diligências sempre morosas e eventualmente dependentes de outra decisão judicial
de futuro incerto.
Neste sentido também se pronunciou já o acórdão do STA de 03 04 2013 concluindo que o
princípio da suficiência impõe que os bens com vista a garantir a dívida têm de se encontrar livres
e desembaraçados não sendo eles causa de custos e de diligências estranhas à tramitação normal da
excussão da mesma garantia.
DECISÃO:
Por todo o exposto acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário em conceder provimento
ao recurso, revogar a sentença recorrida e em substituição julgar a reclamação improcedente.
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Custas pelo recorrido em ambas as instâncias.
Notifique.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Fonseca Carvalho (relator) — Isabel Marques da Silva — Pedro
Delgado.
(1) Aplicável ao processo de execução fiscal - cfr. Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo
Tributário, 6ª edição, vol III, pág. 620
(2) In Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6.ª edição, vol III, pág. 412.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Execução fiscal. Pagamento em prestações. Consequências da falta de pagamento.
Direito de audição.
Sumário:
I — Se o executado não proceder ao pagamento das prestações em falta no prazo de
trinta dias a contar da notificação prevista no n.º 1 do artigo 200.º do Código de
Procedimento e Processo Tributário, perde o direito ao pagamento em prestações,
ocorrendo o vencimento imediato das seguintes e prosseguindo o processo de
execução fiscal os seus termos.
II — Não decorre do n.º 1 referido normativo a necessidade de existência de um despacho de exclusão para fazer cessar o regime do pagamento em prestações uma
vez que essa produção de efeitos ocorre automaticamente por força da lei.
III — Cessando o benefício do pagamento em prestações por efeito da lei, na sequência
daquela notificação, sem necessidade de qualquer decisão da autoridade administrativa nesse sentido, o despacho que subsequentemente mande prosseguir a
execução fiscal constitui mero acto de execução e não um acto administrativo
denegatório de quaisquer direitos ou interesses que demande a observância do
princípio da participação (artigo 60.º da LGT).
Processo n.º 599/14-30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A……., S.A., com os demais sinais dos autos, recorreu para Tribunal Central Administrativo
Sul da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria de 17-01-2014, que julgou improcedente a reclamação por ela deduzida contra a decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Leiria que
indeferiu o pedido de reformulação dos planos prestacionais nºs 1384.2012.359 e 1384.2012.382 e
consequentemente determinou o prosseguimento do processo de execução fiscal contra si instaurado
para cobrança de dívidas de imposto sobre o Álcool e Bebidas Alcoólicas referente ao ano de 2012, no
montante total de € 14.049,46.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. A Autoridade tributária devia ter notificado a Recorrente do projecto de despacho que determinaria a respectiva interrupção dos planos prestacionais e que, consequentemente, impulsionaria
a continuação dos termos dos processos executivos, antes de a notificar da realização da penhora do
bem dado para garantia.
B. Salvo melhor opinião, o Tribunal a quo andou mal ao ter indeferido a pretensão da aqui
Recorrente.
C. A Recorrente foi notificada, no âmbito dos planos prestacionais, que se encontrava em incumprimento e que a falta de pagamento das prestações em falta, num prazo determinado, tinha certa
cominação legal. Ora, uma coisa é ser notificada que, se não proceder a determinado cumprimento,
a Autoridade Tributária irá determinar a interrupção dos planos prestacionais, o que terá certas
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consequências; outra coisa é, efectivamente, a Autoridade Tributária tomar a decisão de interromper
os planos prestacionais, e nem sequer notificar a Recorrente para audiência prévia, ou mesmo para
a decisão final.
D. Tendo em conta que, a decisão de interrupção dos planos prestacionais é um acto administrativo - não obstante encontrar-se inserido num processo com natureza judicial, não deixa de ser uma
decisão proferida num procedimento administrativo — que traz consequências, possivelmente nocivas,
para o contribuinte, o mesmo tem sempre que ser notificado para se pronunciar sobre o mesmo, nos
termos do disposto no artigo 60.º, n.º 1, alínea c), 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: Direito de audição antes da revogação de qualquer
benefício ou acto administrativo em matéria fiscal”, negrito nosso.
E. O facto de ter deixado de cumprir com três prestações mensais, de forma seguida, demonstra
que a Recorrente se encontrava com um falta de liquidez e de tesouraria, causadas por dificuldades
financeiras que a interrupção dos planos prestacionais ainda iria piorar.
F. Se a Autoridade Tributária tivesse dado uma oportunidade à Recorrente para se refazer, e
começar, novamente, com o cumprimento dos planos prestacionais, os processos executivos não estariam novamente activos, não sendo efectuadas mais penhoras dos bens da Recorrente e deixando
esta proceder aos actos necessários para conseguir liquidez para cumprimento das suas obrigações.
G. Se, no âmbito de tais planos prestacionais, a Autoridade Tributária tivesse notificado a Recorrente para audiência prévia do projecto de despacho que determinaria a interrupção dos respectivos
planos, a Recorrente teria tido tempo para elaborar um projecto e um novo plano de pagamentos que
apenas beneficiaria o Estado, visto que dar-se-ia o cumprimento das obrigações fiscais e a, consequente,
diminuição do valor das quantias em dívida.
H. Não obstante a Autoridade Tributária não ser um credor comum, se agisse como um, não
sendo “cega” aquando do incumprimento dos seus devedores, e procurasse apurar a razão da falta
de cumprimento, teria, com maior probabilidade, o pagamento dos seus créditos, em menor tempo,
do que com a manutenção de execuções fiscais que apenas desgastam, visto que, muitas das vezes,
apenas perduram no tempo, sem o benefício do pagamento da dívida, terminando com o esgotamento
das empresas devedoras.
I. A Autoridade Tributária não notificou a Recorrente, para audiência prévia, de um acto que lhe
foi prejudicial, cuja participação do contribuinte era imposta por lei.
J. Não existiu nenhuma notificação que tenha dado a conhecer à Recorrente a interrupção dos
planos prestacionais, pois a Recorrente apenas teve conhecimento da interrupção dos dois planos,
aquando da notificação da penhora do bem dado para garantia.»
2 – A recorrida, Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3 – O recurso foi interposto no TCA Sul, sendo que este, por acórdão exarado a fls. 196 e segs.
dos autos, veio declarar-se incompetente em razão da hierarquia para dele conhecer, por ter como
fundamento, exclusivamente, matéria de direito declarando competente para esse efeito, a Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
4 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu parecer, no sentido da improcedência do recurso
e da manutenção do julgado, argumentado em síntese que cessando o beneficio do pagamento em
prestações por efeito da lei, na sequência da notificação para o pagamento das prestações em falta,
sem necessidade de qualquer decisão da autoridade administrativa nesse sentido, o despacho que
subsequentemente mande prosseguir a execução fiscal constitui mero acto de execução e não um acto
administrativo denegatório de quaisquer direitos ou interesses que demande a observância do princípio
da participação inserto no art. 60.º da LGT.
E que, de todo modo, não houve, nem tinha que haver, no caso dos autos, qualquer decisão da
autoridade administrativa que pusesse termo ao pagamento em prestações ou interrompesse os planos
prestacionais pelo que, quanto a esse aspecto, nem sequer seria configurável o cumprimento do art. 60.º
da LGT.
5 – Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre apreciar e decidir.
6- Em sede factual apurou-se a seguinte matéria de facto fixada na primeira instância:
A) Em 07-09-2012 o Serviço de Finanças de Leiria 1 instaurou contra A……, S.A., NIPC …….,
o processo de execução fiscal n.º 1384201201067524, para cobrança de dívida proveniente de Imposto
de consumo sobre outros produtos intermédios e de imposto de consumo sobre bebidas espirituosas
(IEC), do ano de 2012, liquidado pela Alfândega de Peniche, no valor total de € 6.445,72. - (cfr. fls. 1
a 3 dos presentes autos).
B) Em 17-10-2012, a ora reclamante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1 o
pagamento da dívida identificada na alínea anterior em 36 prestações - (cfr. fls. 7 e 8 dos autos).
C) Em 19-10-2012 o Serviço de Finanças de Leiria 1 instaurou contra A……., S.A., NIPC …….,
o processo de execução fiscal n.º 1384201201078461, para cobrança de dívida proveniente de Imposto
de consumo sobre outros produtos intermédios e de imposto de consumo sobre bebidas espirituosas,
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do ano de 2012, liquidado pela Alfândega de Peniche, no valor total de € 7.603,74. - (cfr. fls. 62 a 64
dos presentes autos).
D) Em 2-11-2012 o Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1 proferiu despacho de deferimento
do pedido referido em B) autorizando o pagamento da dívida exequenda e acrescido em 36 prestações
mensais, plano a que foi atribuído o número 1384.2012.359 - (cfr. fls. 11 e 12 dos autos).
E) Em 13-11-2012, a ora reclamante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1 o
pagamento da dívida identificada em C) em 36 prestações. - (cfr. fls. 68 e 69 dos autos).
F) Em 19-11-2012 o Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1 proferiu despacho de deferimento
do pedido referido na alínea anterior, autorizando o pagamento da dívida exequenda e acrescido em
36 prestações mensais, plano a que foi atribuído o número 1384.2012.382. - (cfr. fls. 71 e 72 dos autos).
G) Em 21-11-2012, o Serviço de Finanças de Leiria 1 notificou a reclamante mediante carta registada
com aviso de receção dos despachos de deferimento dos planos prestacionais números 1384.2012.359
e 1384.2012.382. - (cfr. fls. 12-V e 72-V dos autos).
H) No âmbito do plano prestacional n.º 1384.2012.359, identificado em D), a Reclamante procedeu
ao pagamento de 5 prestações, nos seguintes termos:
• Prestação n.º 1 - Dezembro de 2012 - paga em 02-01-2013;
• Prestação n.º 2 - Janeiro de 2013 - paga em 31-01-2013;
• Prestação n.º 3 - Fevereiro de 2013 - paga em 28-03-2013;
• Prestações n.º 4 e 5-Março e Abril de 2013 - pagas em 31-07-2013.
- (cfr. docs. de fls. 23 a 25 e 29 dos autos).
I) No âmbito do plano prestacional n.º 1384.2012.382, identificado em F), a Reclamante procedeu
ao pagamento de 5 prestações, nos seguintes termos:
• Prestação n.º 1 - Dezembro de 2012 - paga em 02-01-2013;
• Prestação n.º 2 - Janeiro de 2013 - paga em 31-01-2013;
• Prestação n.º 3 - Fevereiro de 2013 - paga em 28-03-2013;
• Prestações n.º 4 e 5 - Março e Abril de 2013 - pagas em 31-07-2013.
- (cfr. docs, de fls. 83 a 85 e 89 dos autos).
J) Em 05-07-2013 o Serviço de Finanças de Leiria 1 notificou a ora reclamante de que se encontrava
em situação de incumprimento dos planos de pagamento em prestações referidos em C) e F), por falta
de pagamento de três prestações sucessivas (registos CTT n.º RQ279392227PT e RQ279392235PT,
emitidos em 2013-07-03. - (cfr. fls. 26, 27, 86 e 87 dos autos).
K) Em 30-08-2013, a reclamante efetuou um pagamento por conta no processo de execução fiscal
identificado em A) no montante de € 306,00. - (cfr. doc. de fls. 30 dos autos)
E) Em 10-09-2013, a reclamante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1 a reformulação dos planos prestacionais n.º 1384.2012.359, relativo ao PEF n.º 1384201201067524 e
n.º 1384.2012.382, relativo ao PEF 1384201201078461 alegando ter pago as prestações em atraso e o
plano ter sido interrompido. - (cfr. doc. de fls. 31 dos autos).
M) Em 25-09-2013, no processo de execução fiscal identificado em A), foi proferida informação,
designadamente, com o seguinte teor:
“Em 10-09-2013 deu entrada neste Serviço de Finanças, um requerimento registado com o número
2012E002 793856, onde a executada requer a reformulação do plano prestacional 1384.2012359, após
a interrupção do mesmo por incumprimento. (...)
Foram pagas cinco prestações, encontrando-se o plano com 4 prestações em atraso nesta data.
A executada foi notificada para regularizar as prestações em falta em 05-07-2013, a mesma efectuou o pagamento de duas prestações em 31-07-2013, tendo o plano sido interrompido em 04-08-2013,
então com três prestações em atraso.
A executada, na pessoa do seu gerente, dirigiu-se a este Serviço em 30-08-2013 para regularizar
as restantes prestações em falta, todavia, estando o plano prestacional já interrompido, efectuou um
pagamento por conta no valor de € 306,00.
Face ao exposto e nos termos do estipulado no n.º 1 do artigo 200.º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário (CPPT), devem os autos prosseguir seus termos (...). “- (cfr. fls. 32 dos autos).
N) Na mesma data, no processo de execução fiscal identificado em C), foi proferida informação,
designadamente, com o seguinte teor:
“Em 10-09-2013 deu entrada neste Serviço de Finanças, um requerimento registado com o número
2012E002 793856, onde a executada requer a reformulação do plano prestacional 1384.20123 82, após
a interrupção do mesmo por incumprimento. (...).
Foram pagas cinco prestações, encontrando-se o plano com 4 prestações em atraso nesta data.
A executada foi notificada para regularizar as prestações em falta em 05-07-2013, a mesma efectuou o pagamento de duas prestações em 31-07-2013, tendo o plano sido interrompido em 04-08-2013,
então com três prestações em atraso.
Face ao exposto e nos termos do estipulado no n.º 1 do artigo 200.º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário (CPPT), devem os autos prosseguir seus termos (...).“— (cfr. fls. 90 dos autos)
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O) Em 24-10-2013, o Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1, no âmbito dos processos de
execução fiscal identificado em A) e C), proferiu despacho com o seguinte teor:
“Concordo com a informação supra.
Considerando que se venceram todas as prestações, uma vez que, notificada a executada em
05-07-2013 (...), nos termos do n.º 1 do artigo 200.º do CPPT, para apagamento de todas as prestações
incumpridas no prazo de 30 dias, tal não se veio a concretizar, o processo de execução fiscal prossegue de imediato os seus termos, conforme determina o n.º 6 do artigo 189.º e n.º 1 do artigo 200.º do
CPPT Assim, indefiro o pedido de reformulação do plano prestacional 1384.2012359 /1384.2012382.
Verificando-se que os autos se encontram suspensos (...), determino que se proceda à citação da entidade que prestou a garantia para, no prazo de 30 dias, conforme dispõe o n.º 2 do artigo 200.º do CPPT,
efectuar o pagamento da dívida ainda existente nos autos e acrescidos até ao montante da garantia
prestada (...). “. — (cfr. fls. 32 e 90 dos autos).
P) Em 30-10-2013 o Serviço de Finanças de Leiria 1, através do ofício n.º 3952 e 3953, notificou a
Reclamante do teor do despacho descrito na alínea anterior. — (cfr. fls. 33, 33-V, 91 e 91-V dos autos).
Q) Em 13-11-2013, deu entrada no Serviço de Finanças de Leiria 1 a presente reclamação, acompanhada de requerimento de apensação dos processos de execução fiscal referidos em A) e C). - (cfr.
fls. 34 dos autos).
R) Em 21-11-2013, o Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1 deferiu o requerimento mencionado
na alínea anterior e determinou a apensação dos processos de execução fiscal em causas, tendo sido
considerado processo principal o PEF n.º 1384201201067524. - (cfr. fls. 34 dos autos).
7. Do mérito do recurso:
A questão a decidir no presente recurso é a de saber padece de erro de julgamento a sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente a reclamação deduzida pela
recorrente contra a decisão proferida pelo Chefe do Serviço de Finanças de Leiria 1 que indeferiu
o pedido de reformulação dos planos prestacionais n.º 1384.2012.359 e n.º 1384.2012.382, e determinou a prosseguimento dos processos de execução fiscal números 1384201201067524 e apenso
(1384201201078461), por ter entendido que não ocorreu preterição do dever de notificação dos actos
que se mostram desfavoráveis ao destinatário e também que não havia lugar ao cumprimento do art. 60.º
da LGT antes da decisão que indeferiu a reformulação dos planos prestacionais.
7.1 Da invocada preterição do dever de notificação da decisão de interrupção de cada um dos
planos prestacionais ao destinatário.
Alega a recorrente que devia ter sido notificada pela Autoridade Tributária do projecto de despacho que determinaria a respectiva interrupção dos planos prestacionais e que, consequentemente,
impulsionaria a continuação dos termos dos processos executivos, antes de a notificar da realização da
penhora do bem dado para garantia.
Argumenta para o efeito que, pese embora tenha sido notificada, no âmbito dos planos prestacionais, de que se encontrava em incumprimento e que a falta de pagamento das prestações em falta,
num prazo determinado, tinha certa cominação legal, deveria ter sido notificada também da decisão
interrupção dos planos prestacionais, decisão essa que considera constituir um acto administrativo com
consequências possivelmente nocivas para o contribuinte.
Em resumo, na tese da recorrente, posteriormente à notificação imposta pelo artº 200º, n.º 1 do
Código de Procedimento e Processo Tributário, impunha-se uma notificação subsequente a comunicar
a exclusão do procedimento de pagamento em prestações.
Entendemos que carece de razão e que a sua pretensão não tem fundamento legal.
O regime regra de pagamento em prestações das dívidas tributárias após a instauração da execução fiscal decorre do disposto nos artº 196º e segs. do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Dispõe o referido artº 196º que as dívidas exigíveis em processo executivo podem ser pagas em
prestações mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, até à marcação da venda, ao órgão da
execução fiscal. (Redacção dada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro),
Esta forma de pagamento da dívida exequenda apenas pode ser autorizada nos casos previstos na
lei, pois consubstancia uma moratória, para efeitos do n.º 3 do art. 85.º do Código de Procedimento e
Processo Tributário.
Há assim necessidade expressa de previsão legal, constituindo este artº 85º, n.º 3 do Código de
Procedimento e Processo Tributário um afloramento do princípio da indisponibilidade dos créditos
tributários, genericamente enunciado no art. 30º da LGT que proíbe à administração tributária, fora de
casos especialmente previstos, retardar a cobrança dos tributos (1).
Daí que, em matéria de pagamento da dívida tributária e de execução do respectivo plano, o
artº 200º do mesmo diploma legal estabeleça as consequências da falta de pagamento determinando
que a falta de pagamento sucessivo de três prestações, ou de seis interpoladas, importa o vencimento
das seguintes se, no prazo de 30 dias a contar da notificação para o efeito, o executado não proceder
ao pagamento das prestações incumpridas, prosseguindo o processo de execução fiscal os seus termos.
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Assim, por força desta norma, o incumprimento do plano prestacional nos termos aí previstos
implica a perda do direito ao pagamento em prestações, com vencimento imediato das restantes e com
a consequente exigência imediata das mesmas no processo de execução fiscal.
Por sua vez a entidade que tiver prestado a garantia será citada para, no prazo de 30 dias efectuar
o pagamento da dívida subsistente e do acrescido até ao montante da garantia, sob a cominação de ser
executada no processo (nº 2 deste artigo).
E, paralelamente, o processo de execução fiscal seguirá também os seus termos contra o executado.
Acresce que o artº 189º, n.º 6 do Código de Procedimento e Processo Tributário estabelece que,
caso se vençam as prestações, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 200.º, ou logo que notificado o
indeferimento do pedido do pagamento em prestações ou da dação em pagamento, prossegue de imediato o processo de execução.
Note-se que este n.º 1 do artº 200º, cuja redacção actual foi introduzida pela lei n.º 3-B/2010 de
18 de Abril, veio tornar menos restritivas as consequências da falta de pagamento das prestações já
que na redacção anterior a falta de pagamento de qualquer prestação implicava a perda do direito ao
pagamento em prestações.
Na redacção actual, e aplicável ao caso em apreço, só a falta de pagamento sucessivo de três
prestações ou de seis interpoladas implica o vencimento imediato das seguintes. E, ainda assim, há-de o executado ser notificado previamente, para proceder ao pagamento das prestações incumpridas.
Porém, se o executado não proceder ao pagamento das prestações em falta neste prazo de trinta
dias, perde o direito ao pagamento em prestações, ocorrendo o vencimento imediato das seguintes e
prosseguindo o processo de execução fiscal os seus termos.
Ou seja, o legislador flexibilizou um pouco as condições de pagamento das prestações, mas
nada alterou quanto às consequências da falta de pagamento, que são, tal como na anterior redacção,
o vencimento imediato de toda a dívida ainda por pagar com o prosseguimento da execução fiscal até
à extinção.
Decorre, pois, destes normativos, nomeadamente do n.º 1 do artº 200º e do n.º 6 do artº 189º do
CPPT, que estipula o prosseguimento imediato da execução, que não há lugar a qualquer decisão da
autoridade administrativa que faça cessar o pagamento em prestações ou interrompa o plano prestacional,
não resultando, aliás do probatório, que tenha sido proferida qualquer decisão dessa natureza.
Como bem nota o ilustre magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal Administrativo
o acto que a lei impõe que seja praticado é o da notificação para o pagamento das prestações em falta,
sendo o vencimento das prestações seguintes e o prosseguimento da execução fiscal as consequências
previstas na norma para o não pagamento no prazo nela fixado.
Em suma a sentença recorrida decidiu acertadamente ao concluir que não decorre do artº 200º,
n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário a necessidade de existência de um despacho de
exclusão para fazer cessar o regime do pagamento em prestações uma vez que essa produção de efeitos
ocorre automaticamente por força da lei.
8.2 Da invocada preterição de formalidade essencial por incumprimento do direito de audição
(art. 60.º da Lei Geral Tributária) antes da decisão que indeferiu a reformulação dos planos prestacionais.
Segundo a recorrente a decisão de interrupção dos planos prestacionais é um acto administrativo
que traz consequências, possivelmente nocivas, para o contribuinte, pelo que o mesmo tem sempre que
ser notificado para se pronunciar sobre tal acto, nos termos do disposto no artigo 60.º, n.º 1, alínea c),
da LGT
Alega também que o facto de ter deixado de cumprir com três prestações mensais, de forma
seguida, demonstra que se encontrava com falta de liquidez e de tesouraria, causadas por dificuldades
financeiras que a interrupção dos planos prestacionais ainda iria piorar.
Prosseguindo neste discurso argumentativo conclui que se a Autoridade Tributária tivesse notificado a Recorrente para audiência prévia do projecto de despacho que determinaria a interrupção
dos planos prestacionais, a Recorrente teria tido tempo para elaborar um projecto e um novo plano
de pagamentos que apenas beneficiaria o Estado, porque se permitiria o cumprimento das obrigações
fiscais e a, consequente, diminuição do valor das quantias em dívida.
Esta argumentação não pode, no entanto, proceder.
Em primeiro lugar pelas razões atrás expostas que se prendem com a natureza do pagamento em
prestações e as disposições que o regem.
Por outro lado, se a lei (arts. 189º, n.º 6 e 200º, n.º 1) fala em prosseguimento “imediato” do
processo de execução fiscal, verificado que seja o incumprimento de três prestações seguidas ou seis
interpoladas, então é manifesto que não há lugar a mais diligências ou a audição prévia.
O vencimento das prestações seguintes e o prosseguimento a execução constituem as consequências
previstas na norma para o incumprimento no prazo nela fixado, não prevendo o regime legal a análise
de causas de relevação desse incumprimento ou a audição do contribuinte sobre tal matéria.
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Trata-se, no que respeita às consequências da falta de pagamento, de um regime semelhante ao
consagrado no artº 781º do Código Civil, que dispõe que, se a obrigação puder ser liquidada em duas
ou mais prestações, a falta de realização de uma delas importa o vencimento de todas (2).
No caso em apreço resulta do probatório (al. J) que em 05-07-2013 o Serviço de Finanças de
Leiria 1 notificou a recorrente de que se encontrava em situação de incumprimento dos planos de
pagamento em prestações referidos em C) e F), por falta de pagamento de três prestações sucessivas
(registos CTT n.º RQ279392227PT e RQ279392235PT, emitidos em 2013-07-03. - (cfr. fls. 26, 27,
86 e 87 dos autos)
E que esta efectuou apenas um pagamento por conta no processo de execução fiscal identificado
em A) Em 30-08-2013, no montante de € 306,00. - (cfr. doc. de fls. 30 dos autos) não tendo pago as
prestações seguintes.
Ora, como bem nota o Ministério Público, cessando o beneficio do pagamento em prestações
por efeito da lei, na sequência daquela notificação, sem necessidade de qualquer decisão da autoridade
administrativa nesse sentido, o despacho que subsequentemente mande prosseguir a execução fiscal
constitui mero acto de execução e não um acto administrativo denegatório de quaisquer direitos ou
interesses que demande a observância do princípio da participação inserto no art. 60.º da LGT.
A sentença recorrida que decidiu neste pendor não merece, pois, censura pelo que deve ser confirmada.
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, com esta fundamentação,
a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Pedro Delgado (relator) — Fonseca Carvalho — Isabel Marques
da Silva.
(1) Ver neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. I, pag. 695.
(2) Ver neste sentido João António Valente Torrão, no seu Código de Procedimento e de Processo Tributário, pag. 772.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Reclamação de decisão do órgão de execução fiscal.
Sumário:
I — É ao órgão de execução fiscal que compete apreciar as garantias oferecidas nos
termos do artigo 199.º do CPT cf. n.º 8 e artigo 197.º/1 ambos do CPPT.
II — Se a decisão do pedido de garantia for efectuado por outro órgão da AT ainda que
de categoria superior que não pelo órgão de execução fiscal o acto encontra-se
ferido do vício de incompetência.
III — A decisão sobre o pedido de garantia efectuado em sede de execução fiscal pelo
OEF outra autoridade da administração tributária é da competência exclusiva
do OEF.
IV — Muito embora o processo de execução fiscal tenha natureza judicial a decisão do
OEF sobre o pedido de garantia em sede de execução fiscal é um acto materialmente
administrativo autónomo sujeito ao regime do CPA e passível de convalidação
através de ratificação.
V — O facto de a ratificação-sanação do acto ter ocorrido para além do prazo não
contende com a sua validade ou perfeição por a lei nada cominar por atraso na
decisão.
Processo n.º 600/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Fonseca Carvalho.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. Relatório
1. A……………, identificado nos autos, reclamou no Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto, do despacho do Chefe de Serviço de Finanças de Sines, que indeferiu o pedido de isenção de
prestação de garantia requerido pelo agora reclamante e revertido, no processo de execução fiscal
nº. 2259201201006070.
Naquele Tribunal foi decidido conceder provimento à reclamação interposta, porquanto a competência para decidir do pedido de isenção de prestação de garantia cabia ao órgão de execução fiscal e
não à Senhora Directora de Finanças, como foi feito, tendo-se concluído pela incompetência de quem
praticou o acto, padecendo aquele de vício de violação de lei.
2. Não se conformando, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este STA, formulando as
seguintes conclusões das suas alegações:
A. A douta sentença padece de erro de julgamento, em violação, nomeadamente, do disposto nos
art.ºs 52º e art.º 103º, ambos da LGT e art.º 170º do CPPT.
B. A decisão do pedido de dispensa de prestação de garantia previsto nos arts. 170º do CPPT e
no n.º 4 do artº 52º da LGT deve qualificar-se como acto materialmente administrativo em matéria
tributária, sujeito ao regime geral do acto administrativo, logo susceptível de ratificação nos termos
previstos nos artº 137º do CPA e artº 79º da LGT.
C. Deste modo, tendo o órgão competente da AT, rectius o OEF, ratificado, nos termos do disposto
no art.º 137º do CPA, a decisão sobre o pedido de isenção de prestação de garantia e que havia sido
proferida pela, à data, entidade incompetente, arrogando como seus os contornos fácticos e jurídicos do
despacho ratificado, substituiu na ordem jurídica um acto inválido anteriormente praticado, suprindo
a ilegalidade que o viciava,
D. afigurando-se aquele acto de ratificação-sanação válido e legal no âmbito do exercício do poder
administrativo dos órgãos da Administração Tributária no processo de execução fiscal.
E. Donde, entende a Fazenda Pública que o tribunal a quo errou no seu julgamento, devendo a
sentença ser revogada.
Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a douta decisão
recorrida, com as legais consequências.
A Fazenda Pública requer muito respeitosamente a Vª.s Ex.ªs, ponderada a verificação dos seus
pressupostos, a dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justiça prevista no n.º 7 do art.º 6º
do RCP.
3. O recorrido/reclamante veio contra-alegar, concluindo nos termos que se seguem:
I) Verifica-se existir FALTA DE PAGAMENTO DA TAXA DE JUSTIÇA porquanto o regime de
recursos decorrente do Decreto-Lei n.º 303/2007 de 24 de agosto antes das alterações introduzidas pela
Lei n.º 41/2013 de 26 de junho impõe que o Recorrente deve entregar o documento comprovativo do
pagamento da taxa de justiça ou realizar a comprovação desse pagamento, juntamente com o requerimento de interposição de recurso - art. 150º-A n.º 1 do CPC e arts. 13º n.º 1 e 14º n.º 1 do Regulamento
das Custas Processuais (RCP).
II) A Fazenda Pública vem requerer a dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justiça
prevista no n.º 7 do art. 6º do RCP, todavia, com o devido respeito, tal normativo não dá respaldo à
pretensão de não autoliquidar a taxa de justiça devida, esforço financeiro que o Recorrido igualmente
aqui faz.
III) Termos em que, caso ainda tal não tenha sucedido, deverá ser ordenado que a Secretaria
notifique a recorrente Fazenda Pública para, em 10 dias, efectuar o pagamento omitido, acrescido de
multa de igual montante, mas não inferior a 1 UC nem superior a 5 UC, sob cominação de, no termo
daquele prazo, se não tiver sido junto ao processo o documento comprovativo do pagamento da taxa
de justiça devida, o Tribunal ordene o desentranhamento do requerimento da interposição de recurso
e da alegação que o integra — art. 685º-D n.ºs 1 e 2 do CPC.
IV) Deverá ser declarada a IMPROCEDÊNCIA IMEDIATA DO RECURSO POR FALTA DE
IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO E, SUBSIDIARIAMENTE, POR AMPLIAÇÃO DO
ÂMBITO DO RECURSO (ART. 636º CPC).
V) A recorrente Fazenda Pública não recorreu da matéria de facto e, quanto a matéria de facto,
expende o seguinte a douta Sentença recorrida:
Factos Não Provados:
Não se provou que o agora reclamante tivesse sido notificado do despacho que ratificou/sanou
a incompetência do autor do acto reclamado, dado a reclamada não ter carreado prova para os autos,
nem a mesma constar do processo de execução fiscal em apenso.
VI) A tese recusal da Fazenda Pública estriba-se num único argumento: o de que o Tribunal a quo
errou no seu julgamento de Direito ao NÃO qualificar o acto reclamado — acto de indeferimento do
pedido de isenção de garantia - como acto materialmente administrativo, logo susceptível de ratificação,
a qual supostamente ocorreu e sanou o vício (confessado pela AT) de incompetência que resulta dos
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próprios termos do art. 170º, em sintonia com a repartição de competências entre os tribunais tributários
e administração tributária que resulta dos arts. 149º e 151º do CPPT, vício suscitado pelo Reclamante
nos termos do n.º 1 do art. 61º da LGT.
VII) S.m.o., nem poderá discutir-se se assiste ou não razão à Fazenda Pública na diversa qualificação jurídica que pretende seja feita ao acto reclamado na P.I., porquanto, conforme dissemos no
nosso Requerimento de 15/07/2013, de exercício do contraditório justamente à matéria de excepção
aduzida na Resposta apresentada pela Fazenda Pública, em que esta alegou a ratificação e sanação do
vício de incompetência material/orgânica da decisão reclamada, “8. Ora, ainda que se trate de um acto
administrativo secundário, o acto ratificativo não deixa de ser um novo administrativo pelo que, para
ser válido e eficaz, tem que ser notificado aos seus interessados. 9. Sucede que, até à data, o órgão
competente — o Serviço de Finanças - não notificou o Reclamante de qualquer acto administrativo
ratificativo proferido por tal órgão, nem a existência do mesmo é constatável;”
VIII) Reiterámos tal falta de notificação ao contribuinte da suposta ratificação-sanação no nosso
Requerimento de 22-08-2013:
“10. já o dissemos e voltamos a afirmar: nunca tal Ratificação foi notificada ao Reclamante, e
nem a Fazenda Pública sequer o fez processualmente, na certeza de que todo o acto administrativo
carece de ser notificado - art. 66º do CPA -, vício que desde já se argúi para os devidos e legais efeitos.
11. Isto porque, como já dissemos, ainda que tivesse havido acto ratificativo, tratar-se-ia de um acto
administrativo secundário, i.e., o acto ratificativo não deixa de ser um novo administrativo, pelo que,
para ser válido e eficaz, tem que ser notificado aos seus interessados e o não foi.”.
IX) A prova de que o acto ratificativo teria sido notificado ao Reclamante, tendo este peremptoriamente afirmado processualmente (por duas vezes) que não tinha dele sido notificado, competia à
Fazenda Pública, resulta da matéria de facto não provada que tal notificação ao contribuinte não existiu,
e a Fazenda Pública não impugnou sequer tal asserção, pelo que o suposto acto ratificativo de sanação
não é válido nem eficaz face ao Reclamante, conforme este alertou duas vezes a Fazenda Pública.
X) Consequentemente, tendo-se como NÃO PROVADA a notificação ao contribuinte do acto
ratificativo, carece de suporte fáctico a tese jurídica da Fazenda Pública de que o recurso por si interposto deve proceder, na medida em que nunca o poderia por falta de prova, nos autos, da matéria de
facto imprescindível à sua tese, que acarreta a imediata improcedência do recurso interposto e preclude
a apreciação da questão que a Recorrente pretendia ver apreciada.
XI) Isto porque, conforme disse o STA no sumário do mesmo aresto de 07-12-2011 citado na
Sentença a quo (Processo 01054/11, in www.dgsi.pt), “III - O Supremo Tribunal Administrativo, ainda
que revogue a decisão em consequência da qual foi considerada prejudicada alguma questão, não pode
conhecer dessa questão ao abrigo do n.º 2 do art. 715.º do CPC se o tribunal a quo não fixou a factualidade pertinente para o conhecimento da mesma.”.
XII) Mutatis mutandis, não tendo sido impugnada a Sentença a quo na parte em que deu como
NÃO PROVADA a notificação ao contribuinte do acto de ratificação-sanação, esta ratificação-sanação,
ainda que em tese este STA pudesse considerar aplicável ao acto em crise, nunca poderia conduzir à
procedência do recurso, por falta da prova de factos imprescindíveis para o acto de ratificação-sanação
pudesse ser considerado válido e eficaz, o que o não é e deverá ser declarado.
XIII) Quanto ao suposto ERRO DE DIREITO que constitui o objecto do recurso, demonstrou a
Sentença a quo que, independentemente de ser (ou não) válido e eficaz o acto ratificativo de sanação
desse vício de incompetência, tal vício do acto reclamado não seria igualmente sanável por não se tratar
de acto materialmente administrativo.
XIV) Citar a Sentença a quo é simultaneamente uma tentação e um elogio quanto ao respaldo
da tese do Reclamante de o acto reclamado - acto de indeferimento do pedido de isenção de garantia
- NÃO ser qualificável como acto materialmente administrativo, sendo e por isso insusceptível de ratificação e consequente sanação do vício (confessado pela AT) de incompetência orgânica. E tal tentação
resulta, não só da própria fundamentação da Sentença a quo, como também da douta Jurisprudência do
STA aí citada, designadamente dos arestos do STA proferidos nos Processo n.º 01054/11 e Processo
0803/12.
XV) Há todavia um argumento que nos cumpre esgrimir em abono da tese de que o acto reclamado não configura um acto materialmente administrativo: o contribuinte não pode ter o “pior de dois
mundos” e a AT ter “o melhor desses dois mundos”.
XVI) Assim, conforme se afirmou no ac. do STA de 2/2/2011, rec. n.º 08/11, se o despacho de
indeferimento se qualificasse como verdadeiro acto administrativo em matéria tributária, essa definição imporia, quando o acto fosse desfavorável ao contribuinte, a sua prévia audição, de acordo com o
estatuído nos artigos 100.º do CPA e 60.º da LGT. Todavia, a jurisprudência tem seguido nos termos de,
quanto ao acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia para obter a suspensão
do processo de execução fiscal, não haver lugar ao direito de audiência previsto no artigo 60.º da Lei
Geral Tributária.
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XVII) O contribuinte não pode ficar com o “pior dos dois mundos”: nem ter direito de audiência
prévia em caso de indeferimento por o acto não ser materialmente administrativo e, simultaneamente,
ter a AT direito a que os vícios desse acto possam ser sanados por se tratar de acto materialmente administrativo!
Caso assim não se entenda,
XVIII) Requer-se a AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DO RECURSO (ART. 636º CPC) POR FALTA
DE IMPUGNAÇÃO DA MATÉRIA DE FACTO/INVALIDADE E INEFICÁCIA DO ACTO RATIFICATIVO.
XIX) Resulta da matéria de facto não provada que tal notificação ao contribuinte terá existido, e a
Fazenda Pública não impugnou sequer tal asserção, pelo que o suposto acto ratificativo de sanação não
é válido nem eficaz face ao Reclamante, porquanto todo o acto administrativo carece de ser notificado
- art. 66º do CPA -, conforme este alertou duas vezes a Fazenda Pública.
XX) Consequentemente, tendo-se como NÃO PROVADA a notificação ao contribuinte do acto
ratificativo, carece de suporte fáctico a tese jurídica da Fazenda Pública de que o recurso por si interposto
deve proceder, na medida em que nunca o poderia por falta de prova, nos autos, da matéria de facto
imprescindível à sua tese da validade e eficácia do acto ratificativo e consequente sanação do vício de
incompetência orgânica do acto reclamado.
XXI) Assim, ainda que não se entenda por tal imediatismo na improcedência do recurso, sempre
a falta de suporte fáctico conduzirá à mesma conclusão de improcedência, destarte através do instituto
da AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DO RECURSO (art. 636º CPC) quanto à invalidade e ineficácia do
acto ratificativo, pelo que se requer seja declarada a sua invalidade e ineficácia por falta de notificação
ao Contribuinte.
XXII) Mais se requer a AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DO RECURSO (ART. 636º CPC) POR
PERDA DO OBJECTO DA RECLAMAÇÃO uma vez que, caso procedesse a tese recursal da Fazenda
Pública, sempre a consequência processual seria outra, conforme assinalámos nos nossos Requerimentos
de 15-07-2013 e 22-08-2013.
XXIII) Propugna o Ac. STA de 29-05-2003 (Processo 0367/03, in www.dgsi.pt), que “constitui
jurisprudência pacífica do STA o entendimento de que o acto secundário que vise substituir um anterior
na ordem jurídica, determina, em regra, a perda de objecto do recurso contencioso interposto do acto
primário [Cfr., a popósito, os Acórdãos do STA, de 15-4-98, proferido no âmbito do recurso n.º 39.804,
de 19-12-89, proferido no âmbito do recurso n.º 21.186, de 2-5-2000, proferido no âmbito do recurso
n.º 43.091, de 15-6-2000, proferido no âmbito do recurso n.º 45.493, de 18-10-2000, proferido no âmbito
do recurso n.º 44.817, e de 1-3-2001, proferido no âmbito do recurso n.º 46.565]”; assim, ainda que
efectivamente tivesse havido acto ratificativo sanador, o acto secundário que visou substituir o acto
primário viciado de incompetência determina a perda de objecto do recurso contencioso interposto do
acto primário viciado.
XXIV) Consequentemente, caso se entenda que houve efectiva ratificação, sempre a Jurisprudência supra citada é unânime em prolatar que há perda de objecto do recurso contencioso — rectius,
Reclamação - do acto primário, pelo que o Tribunal deverá decidir pela inutilidade superveniente da
lide, com custas a cargo de quem às mesmas deu origem, e ordenar que haja notificação do Reclamante
quanto ao acto secundário ratificativo, de modo a que do mesmo possa reagir.
XXV) Mais se requer a AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DO RECURSO (ART. 636º CPC) POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO porquanto, ainda que valesse a tese - esgrimida pela Representação
da Fazenda Pública - de aproveitamento do acto praticado por sua sanação através de ratificação (o
que não se concede) e de que não há perda de objecto da Reclamação do acto primário/reclamado,
reiteramos o por nós alegado nos nossos Requerimentos de 15-07-2013 e 22-08-2013:
XXVI) o Contribuinte não pode ficar prejudicado e deve por isso ser-lhe admitido o requerido no
Requerimento por ele apresentado nos autos em 15-07-2013, no qual juntou novos elementos de prova,
para além de condigno exercício do contraditório, mormente aos documentos aí juntos, relativamente à
Resposta entretanto apresentada pela Fazenda Pública, sustentada em logros que visam turvar a visão
do Julgador.
XXVII) Assim, caso o Tribunal entenda lançar mão do regime substitutivo previsto no anterior
n.º 2 do art. 715º do CPC, o Reclamante reitera o por si expendido depois de notificado do douto Parecer
do MP da 1ª Instância, de que concorda com a salutar posição do MP de que o acto reclamando deve
ser anulado por falta de fundamentação pelos motivos assertivamente expostos pelo Digno Representante do MP, que aqui se dão por reproduzidos brevitais causa, per se suficiente para a decisão final a
ser proferida nestes autos, mais acrescendo os fundamentos por nós esgrimidos supra nas Alegações
n.ºs 63º a 101º.
XXVIII) Aduz-se que, independentemente da natureza de acto materialmente administrativo ou
não, facto é que a legalidade da fundamentação da decisão reclamada não deve ser aferida somente à luz
das regras legais respeitantes à fundamentação dos actos administrativos tributários (designadamente,
o disposto nos arts. 268.º, n.º 3, da CRP, 77.º da LGT e 125.º do Código de Processo dos Tribunais Ad-
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ministrativos), mas também em face nas normas que regulam a fundamentação das decisões judiciais,
sejam sentenças ou despachos - art. 158.º do CPC.
XXIX) Consequentemente, a decisão reclamada, independentemente da sua natureza, impunha
a obrigação de a AT a ter devidamente fundamentado, dever que se impõe a todas as suas decisões
proferidas no processo judicial.
XXX) E ainda que assim não fosse, no caso dos presentes autos, a A.T. violou o art. 58º da LGT,
posto que lhe era exigível a realização de todas as diligências necessárias à descoberta da verdade
material; são a Doutrina e a Jurisprudência específicas quem no-lo diz — inter alias, o prof. Joaquim
Freitas da Rocha, que ensina que “a Administração não se deve cingir aos elementos apresentados, mas
antes deve diligenciar no sentido de trazer para o procedimento todos aqueles que lhe pareçam indispensáveis à descoberta da verdade material, mesmo que desfavoráveis aos seus interesse patrimoniais.
Por conseguinte, sempre que existam dúvidas, existe igualmente um dever de investigar.” (1).
A decisão em apreço foi devidamente alicerçada e estruturada com douta aplicação de Direito,
pelo que deve ser confirmada por, com exactidão, ter decidido soberanamente as questões em apreço.
Nessa conformidade, deve ser julgado improcedente o recurso interposto pela Recorrente e manter-se
a Sentença cautelar, assim se FAZENDO JUSTIÇA!
Caso assim não se entenda, a pretensão do ora Recorrido deve ser julgada procedente face aos
fundamentos de AMPLIAÇÃO DO ÂMBITO DO RECURSO (art. 636º CPC).
4. O magistrado do Ministério Público emitiu o parecer que se segue:
1. O presente recurso vem interposto da sentença de fls. 317 e seguintes do TAF do Porto, que
julgou procedente o pedido formulado pela Reclamante e anulou a decisão de indeferimento do pedido de dispensa de garantia proferida pela senhora directora de finanças de Setúbal com base na sua
ilegalidade.
A Recorrente invoca erro de julgamento, considerando que o acto de indeferimento do pedido
de dispensa de garantia é um acto administrativo em matéria tributária e nessa medida susceptível de
ratificação-sanação. E como a decisão da senhora directora de finanças foi ratificada, a decisão de indeferimento do pedido de isenção de prestação de garantia não padece da ilegalidade que lhe é assacada.
Conclui, assim, que se mostram violadas as disposições conjugadas dos artigos 52º e 103º da
Lei Geral Tributária, e 170º do CPPT, motivo pelo qual peticiona a revogação da sentença recorrida.
2. Para se decidir pela procedência da reclamação, o Mmo. Juiz “a quo” elegeu como questão
decidenda a de saber se «o acto de indeferimento do pedido de prestação de garantia com vista à suspensão do processo executivo é um acto de natureza materialmente administrativa e como tal passível
de ratificação, nos termos do artigo 137º do CPA, ou, pelo contrário, tem de ser considerado como
acto predominantemente processual, não passível de ratificação, e como tal praticado por entidade
incompetente para o fazer, nos termos da lei do processo, nomeadamente nos termos do artigo 170º
do CPPT».
E em face de tal questão entendeu o Mmo. Juiz “a quo”, invocando jurisprudência deste STA,
que a referida decisão consubstanciava um acto predominantemente processual e nessa medida conclui não lhe ser aplicável os termos do CPA e ser passível de ratificação, motivo pelo qual considerou
ilegal a decisão da senhora directora de finanças, por falta de competência para o acto, e determinou
a sua anulação.
3. Na sentença recorrida deu-se como assente que o aqui recorrido requereu em 10/11/2012 a isenção
de prestação de garantia para efeitos de suspensão do processo de execução fiscal contra ele revertido.
E por despacho datado de 21/12/2012, proferido pela senhora directora de finanças de Setúbal aposto
em informação dos Serviços para cuja fundamentação remeteu, foi indeferido o pedido de isenção da
prestação de garantia, por falta de comprovação dos respectivos pressupostos.
Na sequência de reclamação apresentada pelo aqui recorrida em 12/04/2013, na qual invoca entre
outros fundamentos a incompetência material/orgânica da senhora directora de finanças para apreciar o
seu pedido, por força do nº1 do artigo 61º da Lei Geral Tributária e artigos 33º e 135º do CPA, o senhor
chefe de finanças de Sines proferiu uma decisão, datada de 22/05/2013, em que declarou ratificar aquele
despacho reclamado proferido a 21/12/2012.
O referido despacho do senhor chefe de finanças não chegou a ser notificado ao Recorrido.
4. A questão que a Recorrente coloca prende-se com a validade e efeitos da decisão da senhora
diretora de finanças, datado de 21/12/2012, que no âmbito do processo de execução fiscal indeferiu o
pedido de isenção de prestação de garantia apresentado pelo Recorrido, decisão que foi ratificada por
despacho proferido pelo senhor chefe de finanças em 22/05/2013.
Actualmente está expressamente consagrado no nº5 do artigo 170º do CPPT, aditado pela Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (2), a competência para a decisão sobre o pedido de dispensa de
prestação de garantia, a qual incumbe ao órgão de execução fiscal ou ao órgão periférico regional, em
função do valor da quantia exequenda ser ou não superior a 500 unidades de conta (€ 51.000 euros).
Mas em face do disposto nos números 3 e 4 do citado preceito, que preveem que o pedido deve ser
dirigido ao órgão de execução fiscal e que o pedido deve ser resolvido no prazo de 10 dias, e da ausên-

2398
cia de norma em contrário, parece não oferecer dúvidas que a competência estava atribuída ao órgão
de execução fiscal.
Como se alcança do nº1 do artigo 150º do CPPT, a competência para a execução fiscal está atribuída
à administração tributária, da qual fazem parte, como órgãos desconcentrados, a direção de finanças,
como órgão periférico regional, e o serviço de finanças, como órgão periférico local (artigo 6º, nº2,
do Dec.-Lei n.º 433/99, de 26/10, que aprovou o CPPT, e artigo 35º, nº1, da Portaria nº320-A/2011,
de 30/12).
Por seu lado dispõem o nº2 e 3 do artigo 150º do CPPT que a competência para a prática dos actos
da execução fiscal incumbe ao órgão da AT para tal designado pelo dirigente máximo do serviço ou,
na falta de designação, ao órgão periférico local.
Atento que não se mostra feita qualquer designação por parte do dirigente máximo, as funções
de órgão de execução fiscal estão atribuídas ao órgão periférico local, ou seja, ao serviço de finanças,
a quem incumbe promover a cobrança das dívidas ao abrigo do disposto no artigo 148º do CPPT, e
praticar os demais actos que não tenham natureza jurisdicional (artigo 151º, nº1, “a contrario”).
Também não oferece dúvidas que em sede de processo de execução fiscal para além da intervenção dos serviços da AT na qualidade de órgão de execução fiscal, se verificam intervenções de outros
órgãos da AT que não nessa qualidade. Desde logo tal facto resulta do artigo 276º do CPPT, ao prever
a reclamação para o tribunal tributário das «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...» (sublinhados nossos).
É o caso dos procedimentos de pagamento em prestações e dação em pagamento, previstos nos
artigos 197 e 201º do CPPT, em que a competência para a decisão está atribuída ao órgão periférico
regional e ao ministro ou órgão executivo competente. Como no caso do pagamento em prestações, em
que a competência para a decisão está repartida pelo órgão de execução fiscal e pelo órgão periférico
regional (direcção distrital de finanças) em função do valor da quantia exequenda, o mesmo sucede
actualmente com o procedimento de dispensa de prestação de garantia - cfr. n.º 5 do artigo 170º do
CPPT, aditado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro.
Resulta, assim, que na data em que foi proferido o despacho de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia pela senhora diretora de finanças - 21/12/2012 - a competência para a
apreciação e decisão de tal pedido incumbia apenas ao órgão de execução fiscal, uma vez que aquela
norma apenas entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2013.
Tendo a decisão sido proferida pelo senhor director distrital de finanças, a decisão é inválida, por
padecer do vício de incompetência relativa do respectivo Autor.
Coloca-se, assim, a questão da validade da sua ratificação pelo órgão periférico local, que exerce
as funções de órgão de execução fiscal, ou seja, pelo senhor chefe de finanças,
Pese embora não esteja ainda consolidada no STA a doutrina sobre a natureza dos actos praticados pelo órgão de execução fiscal, afigura-se-nos ser actualmente maioritária no STA a doutrina, que
sufragamos, de que no caso dos procedimentos enxertados no processo de execução fiscal (dispensa
de prestação de garantia, pagamento em prestações e dação em pagamento), estamos perante procedimentos autónomos em que os actos finais do procedimento consubstanciam actos administrativos em
matéria tributária. É a doutrina que resulta dos acórdãos do STA de 25/02/2009 (proc 01116/08), de
02/02/2011 (proc 08/11), de 14/12/2011 (proc 01072/11), de 23/02/2012 (proc 059/12), e de 23/05/2012
(proc 0489/12).
Ora este último aresto é relatado pelo mesmo senhor conselheiro que relata o acórdão de 07/12/2011
(proc. nº1054/11), citado na sentença recorrida e cuja doutrina foi sufragada, o qual revê a sua posição
sobre o tema.
Estando em causa a prática de um acto administrativo em matéria tributária, a sua ratificação é
possível à luz do artigo 79º da LGT e das disposições do CPA.
No caso concreto dos autos e como vimos supra a decisão de indeferimento do pedido de dispensa
de prestação de garantia devia à data ser proferida pelo órgão periférico local da AT na sua qualidade
de órgão de execução fiscal, motivo pelo qual ao ser proferida pelo órgão periférico regional a mesma
padece do vício de incompetência relativa (e não absoluta, uma vez que ambos os órgãos estão integrados na mesma entidade).
Assim sendo, o vício gera mera anulabilidade, susceptível de sanação através de ratificação, nos
termos do artigo 137º do CPA.
Como é sabido a ratificação/sanação é o acto pelo qual o órgão competente decide sanar um acto
ferido por vícios de natureza formal substituindo-o por um novo acto, desta vez expurgado das suas
ilegalidades. O que significa que a ratificação tem lugar quando a Administração - confrontada com
ilegalidade de um acto mas pretendendo manter o seu sentido decisório – pratica um novo acto com a
mesma decisão mas sem o vício invalidante do acto anterior.
Ora, nos termos do nº2 do artigo 137º do CPA, são aplicáveis à ratificação, reforma e conversão
dos actos administrativos anuláveis as normas que regulam a competência para a revogação dos actos
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inválidos e a sua tempestividade. E atento o disposto no nº2 do artigo 277º do CPPT, o prazo para a
revogação é de 10 dias, a contar da apresentação da reclamação, pelo que o acto de ratificação a proferir pelo senhor chefe de finanças para sanar a ilegalidade do acto teria que ser proferida nesse prazo.
Ora, atenta a matéria assente na sentença recorrida que nos dá conta que a reclamação foi apresentada pela aqui recorrida em 12/04/2013 e o senhor chefe de finanças de Sines proferiu a decisão de
ratificação em 22/05/2013, a mesma foi manifestamente proferida fora de prazo.
Ou seja, e respondendo à questão supra colocada, a decisão de ratificação proferida pelo senhor
chefe de finanças é inválida, e nessa medida anulável. E sendo anulada, a mesma não produz os efeitos próprios do acto de ratificação destinados a eliminar a ilegalidade do acto anterior que padecia de
incompetência relativa, o qual se mantém ferido do vício de ilegalidade formal.
Entendemos, assim, ainda que com outra fundamentação, que a decisão de anulação do acto de
ratificação e do acto de indeferimento do pedido de prestação de garantia, por vício de incompetência
relativa, deve ser confirmada, julgando-se improcedente o presente recurso da Fazenda Pública.
5. Cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentos
De facto
a) Em 28.04.2012, foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Sines o processo de execução fiscal
n.º 2259201201006070, contra “B……………………… Lda”, por dívidas de Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), dos seguintes períodos: Outubro a Dezembro do ano de 2010, Janeiro a Março,
Abril a Junho, Julho a Setembro e respectivos juros compensatórios, no valor de 1 682 452, 70 euros;
b) Dada a insuficiência de bens penhoráveis, foi a execução fiscal revertida contra o agora reclamante
A……………., tendo sido citado na execução em 10.10.2012, para pagamento de 1.123.929,02 euros;
c) O agora reclamante deduziu Oposição à execução fiscal identificada na alínea a), em 09.11.2012;
d) Em 10.11.2012, o agora reclamante requereu a suspensão do processo de execução fiscal,
referida na alínea a), com isenção de prestação de garantia;
e) Em 23.11.2012, foi emitido o seguinte Despacho: “A competência para apreciação do pedido é
da Direcção de Finanças de Setúbal. Remeta-se-lhe cópia do pedido de isenção de prestação de garantia
que antecede, para decisão (DJT). SE Sines, d. s.(…)”.
f) Remetido o pedido de isenção de prestação de garantia, em nome do agora reclamante, em
conformidade com o referido na alínea anterior, foi prestada informação, em 21.12.2012, que aqui se
transcreve: “No âmbito do Processo de execução fiscal n.º 2259201201006070, que corre seus termos
no Serviço de Finanças de Sines e onde é executado, por reversão, A……………, NIF ………………,
e em que é devedora originária B………………… LDA, NIPC …………….., requereu o mesmo, dispensa de prestação de garantia, de forma a suspender o processo de execução fiscal supra referido. Face
às instruções plasmadas no e-mail da DSGCT de 16-03-2012, solicita o Ex.º Senhor Chefe do Serviço,
parecer junto desta Direcção de Finanças, no sentido de ser apurada a eventual isenção de prestação de
garantia nos termos do n.º 4 do art. 52º da LGT e n.º 3 do art. 199º do CPPT.
DOS FACTOS
Por requerimento apresentado junto do Serviço de Finanças de Sines, vem o executado/revertido
através do mandatário constituído, Dr. C…………………, requerer isenção de prestação de garantia,
de forma a suspender o processo de execução 2259201201006070.
Foi apresentada oposição à execução fiscal, identificada com o n.º 415/12.1 BEBJA.
Alega, em suma, que:
- Não tem possibilidade de solver a quantia exequenda atendendo à exorbitância da mesma
€ 1. 123.929,02 - para além de que a mesma não é devida;
- Requer que lhe seja concedida isenção de prestação de garantia, por manifesta falta de meios
económicos;
- Tem vindo a fazer um enorme esforço para conseguir manter a subsistência do seu agregado
familiar, o qual contar para além de si próprio, com a sua esposa (actualmente desempregada) e com
o filho menor de ambos;
- A situação liquida do agregado familiar não comporta a prestação de qualquer garantia bancária
nas suas actuais condições económicas, que não lhe permitiriam obter a concessão de garantia bancária
junto da banca a isso acrescendo que não dispõe de meios que lhe permitam suportar os elevados custos
de tal garantia, ainda que conseguisse obtê-la, tudo exponenciado pelo facto de a quantia exequenda
ser de € 1.123.929,02;
- carece, em absoluto, de meios económicos para pagamento da divida exequenda ou para obtenção
de garantia atendendo à sua situação económica.
Seguindo as instruções do e-mail da DSGCT de 16-03-2012, remeteu o chefe do serviço de finanças
de Sines o pedido de forma a ser apreciado por esta Direcção de Finanças de Setúbal.
DA ANÁLISE
A suspensão da execução fiscal exige a prestação de garantia ou a realização de penhora que
garanta a totalidade da divida exequenda e do acrescido
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Nestes termos preceituam os nºs l e 2 do art. 52º da LGT que:
1 - A cobrança da prestação tributaria 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 divida exequenda (...)
2 - A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia.”
Determinando também o art. 169º do CPPT que:
“1 - A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugnação
judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, bem como durante
os procedimentos de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE,
de 23 de Julho, relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas
associadas de diferentes Estados membros/ desde que tenha sido constituída garantia nos termos do
artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e da acrescida, o que será informado no processo pelo funcionário competente.
(..)
8 - Quando a garantia constituída nos termos do artigo 195º ou prestada nos termos do artigo 199.º
se tornar insuficiente é ordenada a notificação do executado dessa insuficiência e da obrigação de reforço ou prestação de nova garantia idónea no prazo de 15 dias, sob pena de ser levantada a suspensão
da execução.
(..)
10 - Se for apresentada oposição à execução, aplica-se o disposto nos n.ºs 1 a 7.
(..)
12 - Considera-se que têm a situação tributária regularizada os contribuintes que obtenham a
suspensão do processo de execução fiscal nos termos do presente artigo, sem prejuízo do disposto
quanto à dispensa de garantia.”
Nos termos do n.º 6 do art. 199º do CPPT: “A garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda,
juros de mora contados até ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data do pedido, quando
posterior, com o limite de cinco anos, e custas na totalidade, acrescida de 25% da soma daqueles valores.”
Em matéria de pressupostos ou requisitos da dispensa de prestação de garantia, e ónus da respectiva
prova, estabelecem os art. 52º, no seu n.º 4, e 74º, n.º 1, da LGT, que:
Art. 52.º (Garantia do cobrança da prestação tributária):
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 pagamento da dívida exequenda e acrescido,
desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade
do executado.
Art.74.º (Ónus da prova)
1. - O Ónus da provo dos factos constitutivos dos direitos do administração tributário ou dos
contribuintes recai sobre quem os invoque.
Por seu lado, dispõe a art. 170º do CPPT que:
Art. 170.º (Dispensa da prestação de garantia)
1 - Quando a garantia possa ser dispensada nos termos previstos na lei, deve o executado requerer
a dispensa ao órgão da execução fiscal no prazo de 15 dias a contar da apresentação de meio de reacção
previsto no artigo anterior.
2- (..)
3 - o pedido a dirigir ao órgão da execução fiscal deve ser fundamentado de facto e de direito e
instruído com a prova documental necessária.
4 – (…)”
Finalmente, estatuem os artºs 342º e 343º n.º 1 do CC, o seguinte:
Art. 342º (ónus da prova)
1. Aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado.
2. A prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado compete àquele
contra quem a invocação é feita.
3. Em caso de dúvida, os factos devem ser considerados como constitutivos do direito.
Art. 343º (Ónus da prova em casos especiais)
1. Nas acções de simples apreciação ou declaração negativa, compete ao réu a prova dos factos
constitutivos do direito que se arroga.
2. Nos acções que devam ser propostas dentro de certo prazo a contar da data em que o autor teve
conhecimento de determinado facto, cabe ao réu a prova de o prazo ter já decorrido, solvo se outra for
a solução especialmente consignado na lei.
3. Se o direito invocado pelo autor estiver sujeito a condição suspensiva ou a termo inicial cabe-lhe a prova de que o condição se verificou ou o termo se venceu; se o direito estiver sujeito a condição
resolutivo ou a termo final cabe ao réu provar a verificação da condição ou o vencimento do prazo.
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Assim, a isenção da prestação de garantia pressupõe a causa de um prejuízo irreparável ou a 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, competindo ao executado a alegação e a comprovação
de tais pressupostos.
Nesta matéria também está a Administração Tributária, vinculada ao Oficio Circulado n.º 60077
de 29.07.2010, no qual foi sancionado o seguinte entendimento:
“A concessão de dispensa da prestação de garantia pela AT, para efeitos de suspensão da execução
fiscal quando haja lugar a (...) oposição à execução depende da verificação dos seguintes pressupostos:
1 - A prestação de garantia deve ser causa de um prejuízo irreparável para o contribuinte executado ou;
2 - A prestação de garantia deve ser causa da manifesta falta de meios económicos, revelada pela
insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescida.
3 - Quer se baseie no pressuposto 1, quer no pressuposto 2, torna-se necessária que o executado
não seja responsável pela situação de insuficiência ou inexistência de bens.
Nestes termos, os pressupostos referidos em 1 e 2 são alternativos, ou seja, basta que se verifique
um ou outro, enquanto o pressuposto referido em 3, é sempre de verificação necessária.
De forma a uniformizar procedimentos este Oficio circulado n.º 60077, ainda clarifica alguns
conceitos, a saber:
“Prejuízo irreparável - O carácter irreparável dos prejuízos deve traduzir-se numa situação de
diminuição dos proveitos resultantes da actividade desenvolvida pelo executado. Este, em resultado dos
encargos financeiros impostos pela prestação da garantia, deixa de poder fazer face aos compromissos
económico-financeiros de que depende a manutenção e desenvolvimento da actividade económica por
si levado a cabo, o que ocasiona um dano resultante do decréscimo ou interrupção dessa actividade.
Manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis - Neste
caso, a prestação de garantia gera o existência de uma situação de carência económica do executado,
de tal modo que este deixa de ter à sua disposição os meios financeiros necessários à satisfação das
necessidades básicas, ou seja, é posto em causa a própria subsistência do executado, quer este seja pessoa singular ou colectiva. A situação de insuficiência material de bens penhoráveis é indicio revelador
mais forte de uma possível falta de meios económicos, no entanto, a verificação da insuficiência destes
bens, por si só não determino necessariamente uma situação de manifesto falta de meios económicos,
devendo ser possível estabelecer um nexo de causalidade adequada entre a situação de manifesta carência económica e a insuficiência de bens verificada.”
Irresponsabilidade do executado pela situação de insuficiência/inexistência de bens – (..) No caso
de se tratar de pessoa singular deve considerar-se verificado este pressuposto se o executado demonstrar a existência de alguma causa de insuficiência ou inexistência de bens que não seja imputável de
qualquer forma à sua conduta e se, além disso, não for feita qualquer prova pela Fazenda Pública de
que a sua actuação contribuiu de alguma forma para a situação de inexistência ou insuficiência de bens
penhoráveis.”(sublinhado nosso).
Assim, entendemos que no se verifica o requisito de prejuízo irreparável pois tal “deve traduzir-se numa situação de diminuição dos proveitos resultantes da actividade desenvolvida pelo executado.
Este, em resultado dos encargos financeiros impostos pela prestação da garantia, deixa de poder fazer
face aos compromissos económico-financeiros de que depende a manutenção e desenvolvimento da
actividade económica por si levada a cabo, o que ocasiona um dano resultante do decréscimo ou interrupção dessa actividade”
A este propósito veja-se ainda o Acórdão TCA - Norte, Proc. n.º 0502/10.0BEVIS, de 29.03.2012:
“A lei estabelece como pressuposto para a dispensa da prestação da garantia que esta cause à
executada um prejuízo irreparável. Não releva para a lei o grau de dificuldade na obtenção da garantia
desde que ela seja possível, nem que ela se mostre muito onerosa, ou excessivamente onerosa. Tem de
causar um prejuízo irreparável, sem retorno ao status quo ante.”
Por outro lado, de acordo com o Oficio Circulado supra citado, a falta de meios económicos revelada
pela insuficiência da de bens penhoráveis, manifesta-se, conforme o ponto 1.2 do oficio, no caso em
que a garantia gera a existência da de uma situação de carência económica do executado, de tal modo
que este deixe de ter à sua disposição os meios financeiros necessários à satisfação das necessidades
básicas, ou seja, é posto em causa a própria subsistência do executado.
Entendemos também que o facto de estarmos perante uma insuficiência de bens penhoráveis tal
não acarreta só por si a dispensa de prestação de garantia porque, apesar da insuficiência material de
bens penhoráveis ser revelador de uma possível falta de meios económicos, tem o executado que provar e demonstrar que existe um nexo de causalidade adequado entre a situação de manifesta carência
económica e a insuficiência de bens verificada.
É que, conforme nos diz o Acórdão do TCA Sul, Proc. n.º 0502/20.0BEVIS, de 29.03.2022, “Face
ao disposto no art.º342, do Ccivil, e no art.º 74, nº1, da L.G. Tributária, é de concluir que é sobre o
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executado, que pretende a dispensa de garantia, invocando explícita ou implicitamente o respectivo
direito, que recaí o ónus de provar que se verificam as condições de que tal dispensa depende, pois se
tratam de factos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido. De resto, o texto do artº. 170º,
nº.3, do C.P.P. Tributário, aponta no mesmo sentido, ao estabelecer que o pedido deve ser instruído com
a prova documental necessária, a que pressupõe que toda a prova relativa a todos os factos que têm de
estar comprovados para ser passível dispensar a prestação de garantia seja apresentado pelo executado,
instruindo o seu pedido, pois a prova de todos esses elementos é necessária para o deferimento da sua
pretensão.”
E, no mesmo sentido decidiram os seguintes arestos do STA: Acórdão do Pleno da STC, de
17.12.2008, proferido no Processo n-º 0327/08, Acórdão do Pleno da SCT, de 17.10.2012, proferido no Processo n.º 0414/12; os seguintes do TCA Sul: de 02.10.2007 - Processo n.º 01998/07, de
28.10.2009 Processo n.º 03475/09, de 09.12.2009 – Processo n.º 03621/09, de 08.06.2020-Processo
n.º 016/11 e de 29.11.2012- Processo n.º 05169/11; e os seguintes do TCA Norte: de 15.04.2011-Processo
n.º 003221/10.4 BEVIS, de 23.11.2011- Processo n.º 01307/11.7 BEPRT, de 24.10.2011 - Processo
n.º 0059/11 BEPRT e de 06.06.2012 -Processo n.º 0233/11.4 BEPNF.
CONCLUSÃO
Assim:
O executado não logrou demonstrar, nem provar, a verificação de qualquer requisito plasmado
no n.º 4 do art. 52º da LGT.
De forma que deve ser indeferido o pedido, não estando o executado dispensado da prestação de
garantia, não se suspendendo o processo de execução fiscal conforme pugna, embora se possa manter o
plano de pagamento em prestações já deferido nos termos do art. 196º do CPPT pelo Chefe do serviço
de Finanças de Setúbal-2.
À consideração Superior
Setúbal, 21 de Dezembro de 2012
(…)”
g) Em 21.12.2012, pelo Chefe de Divisão da Divisão de Justiça Tributária foi emitido Parecer,
que aqui se transcreve: Confirmo. Parecendo-me que deve ser indeferido o pedido de dispensa de prestação de garantia, tal como vem proposto nesta informação, considerando que a executada não logrou
comprovar os pressupostos de que depende essa dispensa, conforme previsto no n.º 4 do artº. 52.º da
LGT. Deve remeter-se ao Serviço de Finanças de Sines que notificará o executado. À consideração
superior. O Chefe de Divisão (...)”
h) Pela Senhora Directora de Finanças (em substituição) foi proferido o seguinte Despacho:
“Concordo. Informe-se em conformidade o SF de Sines. Set. em 21/12/2012 (…)”;
i) Em 02.04.2013, por correio postal registado, com aviso de recepção, foi notificado o mandatário do reclamante, do seguinte: “Na qualidade de mandatário de A…………….., fica V. Ex.ª
por este meio notificado do despacho proferido pela Directora de Finanças de Setúbal, no pedido de
dispensa de prestação de garantia, apresentado em 13.11.2012, no âmbito do proc.º de execução fiscal
n.º 2259201201006070, em que é executado B……………….., LDA, no qual foi feito a reversão contra
o representado de V. Exª, cujo teor é o constante da fotocópia que se junta. Da decisão poderá reclamar
nos termos do Art-º 276º do Código de Procedimento e de Processo Tributário. (...)”
j) Em 24 de Abril de 2013, foi prestada a seguinte informação: “No âmbito da reclamação apresentada pelo revertido A…………………, no seguimento do despacho de indeferimento do pedido de
isenção de garantia, para suspensão do processo de execução fiscal n.º 2259201201006070, cuja dívida
exequenda é no montante de €1.123.929,02, cumpre-me ml armar que o despacho de indeferimento foi
proferido pela Directora de Finanças de Setúbal, por ser a entidade competente, conforme decorre da
conjugação do n.º 9 do artigo 199º, n.º 5 do artigo 196,º do CPPT (…)”;
k) Em 24.04.2013, pelo Senhor Chefe do Serviço de Finanças foi proferido o seguinte Despacho:
O pedido é legal, legítimo e tempestivo. Os documentos a que o Reclamante se refere nos pontos 81
e 82 da petição inicial foram-lhe enviados em 15.04.2013, sendo que o requerimento foi de 04.04.2013.
Atendendo ao disposto no n.º 2 do artº 277º do CPPT, remeta-se o processado à Direcção de Finanças
de Setúbal. (…)”;
l) Em 02.05.2013, pela Divisão de Justiça Tributária, foi emitida a seguinte informação: “No âmbito
do Processo de execução fiscal no 2259201201006070, que corre seus termos no Serviço de Finanças de
Sines e onde é executado A…………….., NIF ……………, em reversão de B…………… LDA, NIPC
…………….., requereu a mesmo, dispensa da prestação de garantia, de forma a suspender o processo
de execução fiscal supra referido. Face às instruções plasmadas no e-mail da DSGCT, remeteu o Chefe
do Serviço de Finanças de Sines, o pedido, de forma a ser analisado por esta Direcção de Finanças.
Consideraram os Serviços da Administração Tributária, por despacho datado de 2012-12-21,
proferido pela Ex.mª Senhora Directora de Finanças de Setúbal, que o pedido de dispensa de garantia
deveria ser indeferido, considerando que a executada não logrou provar os pressupostos de que depende
essa dispensa, conforme previsto no n.º 4 do art. 52º da LGT. Discordando do teor do despacho, apre-
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sentou através do mandatário constituído, Dr. C………………., reclamação nos termos do art. 276º
do CPPT.
DA ANÁLISE
Quanto à invocada incompetência importa desde logo referir que o acto que enferme de vicio de
incompetência, pode ser objecto de ratificação/sanação, nos termos do art. 137º do CPA.
Ora a ratificação/sanação, é o acto através do qual a entidade competente para a sua prática procede à sanação de um vício do acto, relativo nomeadamente à respectiva competência, substituindo,
na ordem jurídica e ex tune, o acto ratificado.
Desta forma, e nos termos do nº. 4 do art. 137º do CPA, pode o Serviço de Finanças de Sines, por
ser o órgão de execução fiscal, procederá ratificação do acto.
Quanto à suspensão da execução fiscal, esta exige a prestação de garantia ou a realização de
penhora que garanta a totalidade da dívida exequenda e do acrescido.
Nestes termos preceituam os nºs 1 e 2 do art. 52º da LGT que:
(…)
Determinando também o art. 169º do CPPT que:
(…)
Nos termos do n.º 6 do art. 199º do CPPT: “A garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda,
juros de mora contados até ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data do pedido, quando
posterior, com o limite de cinco anos, e custas na totalidade, acrescida de 25 % da soma daqueles
valores:”
Certo é que desconhecemos a apresentação das impugnações judiciais, dos tributos ora em cobrança coerciva.
No entanto, existe uma oposição à execução fiscal, com o n.º 415/12.1BEBJA onde é peticionada
a sua inexigibilidade.
Por sua vez, e relativamente aos requisitos para que ocorra dispensa de prestação de garantia diz-nos o n.º 4 do art. 52º da LCT que:
(…)
De acordo com tais comandos jurídicos, a isenção da prestação de garantia pressupõe a causa de
um prejuízo irreparável ou a 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, competindo ao executado a alegação e a comprovação de tais pressupostos.
Nesta matéria também está a Administração Tributária, vinculada ao Oficio Circulado n.º 60077
de 29.07.2010, no qual foi sancionado o seguinte entendimento:
(…)
De forma a uniformizar procedimentos este Oficio circulado n.º 60077, ainda clarifica alguns
conceitos, a saber:
Prejuízo irreparável (...)
Manifesta falta de meios económicos revelado pela insuficiência de bens penhoráveis
(…)
Irresponsabilidade do executado pela situação de insuficiência/inexistência de bens
(…)
Assim, entendemos que não se verifica o requisita de prejuízo irreparável pois tal “deve traduzir-se numa situação de diminuição dos proveitos resultantes da actividade desenvolvida pelo executado.
Este, em resultado dos encargos financeiros impostos pela prestação da garantia, deixa de poder fazer
face aos compromissos económico- financeiros de que depende a manutenção e desenvolvimento da
actividade económica por si levada a cabo, o que ocasiona um dano resultante do decréscimo ou interrupção dessa actividade”;
Entendemos também que o facto de estarmos perante uma possível insuficiência de bens penhoráveis tal não acarreta só por si a dispensa de prestação de garantia porque, apesar da insuficiência
material de bens penhoráveis ser revelador de uma possível falta de meios económicos, tem o executado
que provar e demonstrar que existe um nexo de causalidade adequada entre a situação de manifesta
carência económica e a insuficiência de bens verificada.”
É que, conforme nos diz o Acórdão do TCA Sul, Proc. n.º 0502/10.OBEVIS, de 29.03.2012, “Face
ao disposto no artº.342º, do C.Civil, e no artº 74º, n.º 1, da L.G. Tributária, 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 se
tratam de factos constitutivas do direito que pretende ver reconhecido. De resto, a texto do artº.170º,
nº3, da CP.P. Tributário, aponta no mesmo sentido, ao estabelecer que o pedido deve ser instruído com
a prova documental necessária, a que pressupõe que toda a prova relativa a todas os factos que têm de
estar comprovados para ser possível dispensar a prestação de garantia seja apresentada pelo executado,
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instruindo o seu pedido, pois a prova de todos esses elementos é necessária para o deferimento da sua
pretensão.
E, no mesmo sentido decidiram os seguintes arestos do STA: (...)
Não se verificar portanto, nenhum dos dois requisitos necessários para a dispensa de prestação
de garantia.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, reiteramos o nosso parecer datado de 2012-12-21, de forma que consideramos
que não pode ficar suspenso o processo de execução fiscal supra identificado, porquanto o executado
não demonstrou a verificação de qualquer requisito plasmado no n.º 4 do art. 52º da LGT.
Assim, face ao exposto, e nos termos do art. 277º n.º 3 do CPPT, concluímos que deve ser de
manter o acto ora reclamado.
À consideração superior
Setúbal, 02 de Maio de 2013
(...)”
m) Em 02.05.2013, pelo Senhor Chefe de Divisão da DJT, foi emitido o seguinte Parecer: «Salientando que deve a Sr. Chefe de Finanças de Sines, mediante despacho RATIFICAR o despacho reclamado
datado de 2012-12-22, proferido pela Srª Directora de Finanças, considerando que nessa data, o órgão
materialmente competente para decidir o pedido de dispensa de prestação de garantia era o órgão da
execução fiscal e, determinar a remessa dos autos de reclamação ao Tribunal Administrativo e Fiscal
de Beja. À consideração superior (…)”
n) Em 06.05.2013, foi, pela Senhora Directora de Finanças (em Substituição) proferido o seguinte
Despacho: “Concordo. Remeta-se ao SF de Sines para procedimento em conformidade com o proposta. (...)”
o) E 09.05.2013, a DJT, remeteu ao Chefe do Serviço de Finanças de Sines o ofício nº011076, do
seguinte teor: “Assunto: Reclamação de Decisão do órgão de execução fiscal - artº 276º do CPPT Exmo
Sr: Junto remeto a informação prestada por esta Divisão em 2013-05-02, no âmbito da reclamação de
decisão do órgão de execução fiscal — art. 276º do CPPT, apresentado por A………………., a qual
mereceu Despacho concordante da Senhora Directora de Finanças de Setúbal, de 2013-05-06. (...)”
p) Em 22.05.2013 foi, pelo Sr. Chefe de Finanças de Sines, proferido o seguinte Despacho: “Em
cumprimento da determinação da Exmª Sr.ª Directora de Finanças de Setúbal de 06.05.2013, RATIFICO
o despacho reclamado, datado de 21.12.2012. Atribua-se numeração própria às folhas dos autos de
reclamação e remetam-se, acompanhados de cópia do processo executivo (atendendo a que a execução
fiscal contínua a correr seus termos contra outros responsáveis), ao Venerando tribunal Administrativo
e Fiscal de Beja. Averbamentos necessários à sustação da lide contra o Reclamante (…)”;
q) A presente reclamação foi deduzida em 12.04.2013.
O Tribunal formou a sua convicção com base nos elementos existentes nos autos e no processo
executivo, os quais não foram impugnados.
De Direito:
Foi perante esta factualidade que a mª juiz se pronunciou sobre a invocada incompetência orgânica
do autor do acto reclamado.
O reclamante sustentava, entre outras questões, que face ao disposto no artigo 170 do CPPT a
Directora de Finanças de Setúbal era incompetente para decisão do pedido de dispensa de garantia pois
tal competência cabia ao órgão de execução fiscal.
Todavia a Fazenda Pública reconhecendo embora a incompetência do Director de Finanças considera, que face à ratificação pelo órgão competente do acto viciado, tal vicio se deveria ter dado por sanado.
A Mº juiz “a quo” face à natureza judicial do processo de execução fiscal considerou que os actos aí praticados só devem considerar-se como actos materialmente administrativos em sentido estrito
quando derem origem a um procedimento de natureza tributária. E porque o pedido de dispensa de
prestação de garantia não origina um procedimento autónomo, apenas visou disciplinar os termos da
execução regulando o seu andamento entendeu, na esteira do acórdão do STA de 30 de Novembro de
2011 no processo 01054/11, que segue de perto, que a decisão que recair sobre o pedido é um acto
judicial embora de natureza não jurisdicional sujeito às regras processuais previstas no CPC.
Por tal razão considerou não ser de aplicar a este acto o regime do CPA e impossível a ratificação
do acto reclamado.
Apreciando a incompetência invocada e apelando ao preceituado no artigo 170 do CPPT concluiu
que sendo competente para decidir do pedido o órgão de execução fiscal e não o Director de Finanças
se verificava o vício invocado pelo que julgou procedente a reclamação e prejudicado o conhecimento
das outras causas de pedir.
Como se vê do teor das contra alegações a recorrida questiona que não foi notificada do acto de
ratificação que é o objecto do recurso.
E dessa falta pretende, subsidiariamente, a ampliação do âmbito do recurso. Pugna pela manutenção do decidido por o acto estar ferido de incompetência e tal vício ser insusceptível de convalidação
em sede de execução fiscal.
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Pretende a Fazenda Pública que, sendo competente o órgão de execução fiscal para decidir da
dispensa ou não da prestação de garantia em sede de processo executivo, a decisão sobre tal pedido tem
de ser havida como acto administrativo da competência exclusiva do órgão da execução fiscal e como
tal sujeito ao regime geral do acto administrativo designadamente no que concerne à possibilidade de
sua validação por ratificação.
Vejamos
A Lei - artigo 52/4 da LGT comete à Administração Tributária a competência para isentar o
executado da prestação da garantia nos casos em que a sua prestação cause prejuízo irreparável ao
executado.
O procedimento para regular esta dispensa consta do artigo 170 do CPPT.
No caso dos autos porque o pedido é feito em sede de execução fiscal o órgão da administração
tributária para apreciar e decidir do pedido é por força do disposto no artigo o serviço periférico local
da Administração Tributária.
Porque o pedido foi decidido pela Directora de Finanças de Setúbal quando o órgão periférico local
competente era o Serviço de Finanças de Sines a reclamante considerou que dada a natureza judicial do
processo de execução fiscal o acto praticado pela Directora de Finanças estava viciado por incompetência
do seu autor não podendo ser também objecto de ratificação pela entidade competente por o acto deixar
de ser um acto administrativo mas um mero acto processual regulado nos termos do CPC.
A mª juiz “a quo” considerando que o processo de execução fiscal se encontra regulado pelo DL
433/99 de 26 de Outubro e que é face ao disposto no artigo 103/1 da LGT um processo de natureza
judicial pelo que o pedido de isenção de prestação de garantia neste processo deve ser entendido como
mero acto processual não estando por isso sujeito às regras do procedimento administrativo. O órgão
de execução fiscal age como mero auxiliar do juiz sujeito às regras do CPC.
Concluindo a mª juiz que o acto era predominantemente processual considerou não ser de aplicação ar regras do procedimento administrativo e consequentemente concluiu também não ser possível
de sanação administrativa o acto reclamado que se diz viciado por falta de competência do seu autor.
Ora esta doutrina tem apoio em parte da jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo
como também nos dá conta a mª juiz “a quo” nas referências feitas na fundamentação da sentença aos
vários arestos deste Tribunal.
Mas não é jurisprudência uniforme
Por isso o primeiro ponto que se nos oferece pronunciar e decidir se a natureza judicial do processo de execução fiscal determina como consequência necessária que os actos praticados pelo órgão
de execução fiscal competente sejam actos processuais.
Em nosso modesto entender a natureza judicial do processo de execução fiscal não contende
nem pode contender com a natureza dos actos praticados pelo órgão da execução fiscal em sede deste
processo na medida em que não envolve consubstanciação de naturezas.
Efectivamente a competência material para apreciação e decisão sobre a idoneidade de uma
garantia proposta pelo executado para beneficiar da suspensão da execução cabe ao órgão da execução fiscal e o Tribunal não pode substituir-se ao órgão em causa cabendo-lhe tão somente sindicar da
sua legalidade e idoneidade e também da bondade da reclamação quando tal acto for objecto dela.
Mas sendo tal acto da competência exclusiva da Administração o acto não pode deixar de considerar-se materialmente administrativo o que a própria lei reconhece cf. artigo 103 nºs 1 e 2 da LGT.
Por isso o acto que indefere ou defere a prestação de uma garantia tem de considerar-se acto
administrativo sujeito na sua formação e validade ao regime do CPA porque expressão da vontade de
um ente administrativo, sujeito activo da obrigação tributária cabendo sempre dele reclamação para o
Tribunal desde que lesivo dos direitos e interesses do executado.
Neste sentido se pronunciou também o acórdão do STA de 23 05 2012 in processo 0489/12.
E sendo assim a sentença que considerou não ser tal acto passível de ratificação por se tratar de um
acto processual como tal considerou verificada a incompetência invocada não poderia aceitar-se por afrontar o regime anteriormente exposto que decorre também do preceituado nos artigos 276 e 277 do CPPT.
Ora considerando nós que o acto em causa é um acto materialmente administrativo da competência
exclusiva da Administração Tributária, tal acto, muito embora efectuado em sede de execução fiscal,
não perde a sua autonomia pelo que importa verificar da sua eventual ratificação.
Mas não é pelo facto de a ratificação ter ocorrido para além dos 10 dias a que alude o artigo 277
do CPPT que o acto é ilegal.
A extemporaneidade da sua prolacção dado que a lei não comina qualquer efeito jurídico para ela,
designadamente quanto à preclusão do direito da Administração Tributária a emiti-lo que apenas pode
servir como presunção do seu indeferimento mas não contende com a sua perfeição e validade.
Como diz D. Alessio “in Instituzioni di Diritto Amministrativo VOL I Torini 1932 a competência
é a medida do poder que pertence a cada um dos órgãos administrativos.
A doutrina distingue três tipos de competência, a territorial, a funcional ou em razão da matéria
e a hierárquica.
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No caso dos autos estamos no campo da competência em razão da hierarquia pois relativamente
à matéria o artigo 52 da LGT atribui à Administração Tributária o poder de isentar o executado da
prestação da garantia sendo que o artigos 170/3, 199/8 e 197 do CPPT cometem este poder ao órgão
da execução fiscal que no caso era o chefe de serviço de finanças de Sines ex vi do disposto também
no artigo 150 do CPPT.
Importa então decidir da bondade da ratificação já que como consta do ponto 16 do probatório
da sentença o chefe de repartição de finanças de Sines, órgão de execução competente ratificou o acto,
Sendo a ratificação um dos modos de convalidação de um acto anulável traduzindo a vontade do
órgão competente para proferir determinado acto que declara como seu o acto proferido por outrem
sem poderes para o efectuar importa então decidir da legalidade e validade da ratificação do acto em
causa que de outro modo seria anulável por enfermar do vício da incompetência.
O acto em causa não é insusceptível de validação pois não é um acto nulo por não enfermar de
nenhum dos vícios a que alude o artigo 133 do CPA.
Sendo um acto anulável “ex vi” do disposto no artigo 135 do mesmo diploma legal pode por isso
ser objecto de ratificação nos termos do disposto no artigo 137/3 do CPA.
Sendo a ratificação do acto reclamado válida e legal o vício de incompetência do autor do acto
reclamado encontra-se sanado e sendo assim o recurso nesta parte bem tem de proceder.
Mas chegados aqui deparamos com o pedido de ampliação do âmbito do recurso feito pelo recorrido.
Só que como se pode ver das contra alegações e suas conclusões as questões aí suscitadas foram já
colocadas no Tribunal “a quo” que só delas não conheceu por a solução que deu ao vício da incompetência
do autor ter prejudicado o conhecimento delas nos termos do disposto no artigo 608/2 do CPC.
E estas questões implicam face ao conteúdo das conclusões conhecer da matéria de facto.
DECISÃO:
Face ao exposto acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do STA em dar provimento
ao recurso, revogar a sentença recorrida e em substituição julgar não verificado o vício de incompetência
determinando a baixa dos autos à 1ª Instância para que conheça das restantes questões.
Custas pelo recorrido.
Notifique.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Fonseca Carvalho (relator) — Isabel Marques da Silva — Pedro
Delgado.
(1) (“Lições de Procedimento e Processo Tributário”, 4.ª Edição, Coimbra Editora, P. 116.)
(2) 5 — A competência para decidir nos termos do presente artigo é do órgão da execução fiscal, exceto quando o valor
da dívida exequenda for superior a 500 unidades de conta, caso em que essa competência é do órgão periférico regional, que
pode proceder à sua delegação em funcionário qualificado. (Aditado pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro.)

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Sumário:
Depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A
deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de
mensagens publicitária, uma vez que a sua intervenção se limita à emissão de parecer, obrigatório e não vinculativo, no âmbito do procedimento de licenciamento,
da autoria das câmaras municipais, nos termos dos disposto no artigo 2.º, n.º 2,
da Lei n.º 97/88.
Processo n.º 615/14-30.
Recorrente: EP-Estradas de Portugal, S.A.
Recorrido: A…, L.da
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Ana Paula Lobo.
Recurso Jurisdicional
Decisão recorrida – Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga
28 de Fevereiro de 2014
(Julgou totalmente procedente, por provada, a presente Impugnação e, consequentemente,
anulou a liquidação em apreço nos autos.)
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Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A., veio interpor o presente recurso da sentença supra
mencionada, proferida no âmbito do processo de impugnação n.º 1951/12.9 BEBRG, tendo, para esse
efeito formulado, a final da sua alegação, as seguintes conclusões:
I - Pretende a Recorrida através da presente ação obter a declaração de anulabilidade da taxa
liquidada pela Delegação Regional de Braga, no valor de 1.022,22€, pela afixação de publicidade
(OUTDOOR) à margem da EN 13 ao km 47+060 (Esposende).
II – Para o efeito, a Recorrida imputou ao mencionado ato (liquidação) o vício de falta de ato
tributário por inexistência de autorização (apesar de a haver requerido).
III - O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga entendeu que o licenciamento da publicidade
não é da competência da EP, mas sim da Câmara Municipal da área onde a publicidade é afixada.
IV - Ora, sobre esta questão o STA já se pronunciou no processo n.º 243/09 datado de 25-06-2009
e cujo relator foi o Ex.mo Conselheiro Jorge Lino, em que se decidiu que o IEP, hoje EP – Estradas de
Portugal, S.A., “goza de habilitação legal ou competência para cobrar por meio de execução fiscal de
taxas de licença para a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade na denominada zona de
protecção à estrada.” (in www.dgsi.pt)
V – É muito importante ter em conta que o legislador, apesar de discordar da afixação da publicidade à margem das estradas nacionais por razões estéticas e de salvaguarda da segurança rodoviária,
admitiu-a (tolerou-a) desde que permitida (licenciada/autorizada) por entidade competente (a Recorrente
no caso) e depois de paga a respetiva taxa (proibição relativa).
VI – Ora, resulta da atual legislação que:
a) Fora dos aglomerados urbanos o legislador não permite a afixação de publicidade, pelo que
a questão do licenciamento só se coloca nos casos de exceção ao regime de proibição (alínea a) do
artigo 4.º do DL 105/98);
b) Dentro dos aglomerados urbanos, existe um concurso aparente ou real de competências sobre o
licenciamento da publicidade, apesar de ser evidente que os terrenos à margem das estradas nacionais
estão dentro da zona de proteção sobre os quais se verificam permissões condicionadas à aprovação,
autorização ou licença da JAE (faixa de respeito) (cfr: alínea b), do artigo 3.º do DL 13/71).
VII – Por sua vez, a competência da Recorrente para conceder licença e liquidar as taxas devidas
pela implantação de tabuletas ou objetos de publicidade à margem das estradas nacionais, decorre da
conjugação da seguinte legislação:
a) A Lei 97/88 no artigo 1.º, n.º 1, prevê que a afixação de mensagens publicitárias obedece às
regras gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades competentes;
b) No n.º 2, daquele artigo 1.º, é dito que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete às câmaras municipais…”
c) A Lei 97/88 (tal como o anterior DL 637/76) não revogou o DL 13/71 quanto ao poder concedido à JAE para licenciar a aposição de publicidade na denominada zona de proteção à estrada (cfr:
artigos 1.º, 2.º, 3.º, 10.º e 15.º, todos do DL 13/71).
VIII – E mesmo que se aceite a concorrência de duas competências (duas jurisdições) com a
intervenção de duas entidades distintas no mesmo procedimento, ela resulta das diferentes atribuições
que cada uma destas entidades assegura.
IX - Assim, compete às câmaras municipais a definição dos critérios de licenciamento para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, nos termos do n.º 2, do artigo 1.º da Lei n.º 97/88, enquanto
à Recorrente lhe cabe averiguar se a estrada ou a perfeita visibilidade de trânsito não são afetadas (cfr:
n.º 1, do artigo 12.º do DL n.º 13/71 de 23 de Janeiro).
X - É que os serviços prestados pelas câmaras e pela EP não são os mesmos, pelo que não se
podem confundir.
XI - Por isso, a intenção do legislador ao publicar o DL 637/76 e depois a Lei 97/88, foi, inequivocamente, a de salvaguardar o regime especial previsto nas normas de proteção às estradas nacionais,
mais propriamente no DL 13/71 de 23 de janeiro.
XII - Acresce que, o facto do Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro, ter actualizado expressamente as taxas a pagar pelas autorizações e licenças concedidas pela EP (incluindo as relativas à
publicidade), traduz a inequívoca intenção do legislador em manter a mencionada habilitação legal
concedida pelo Decreto-Lei n.º 13/71.
XIII – O TAF de Braga ao decidir como decidiu, violou o disposto nos artigos 3.º, alínea b); 10.º,
n.º 1, alínea b); 12.º, e alínea j), do n.º 1, do artigo 15.º, todos do DL 13/71 de 23 de janeiro, contrariando solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito perfilhada pelo STA no processo
n.º 243/09 datado de 25-06-2009.
Requereu que seja revogada a sentença recorrida, reconhecendo-se que a EP – Estradas de Portugal, S.A. tem competência para licenciar a afixação de publicidade à margem das estradas nacionais,
ordenando-se ao TAF de Braga que proceda à apreciação da questão que sustenta o pedido de impugnação da Recorrida (causa de pedir).
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Foram apresentadas contra-alegações em que a recorrida pugna pela confirmação da sentença
recorrida.
Foi emitido parecer pelo Magistrado do Ministério Público no sentido da improcedência do
recurso.
Mostram-se provados os seguintes factos com interesse para a decisão da causa:
A) - A aqui impugnante foi notificada, pela EP-Estradas de Portugal, S.A. (Delegação Regional
de Braga), para proceder ao pagamento de taxa de publicidade no valor de € 1022,22 (mil e vinte e
dois euros e vinte e dois cêntimos), pela legalização de publicidade instalada ao Km 47+ 100LD da
EN (M) 13;
B) – A A. deduziu a presente impugnação contra tal acto de liquidação.
Questão objecto de recurso:
1- Admissibilidade do recurso
2- Liquidação da taxa de publicidade pela afixação de publicidade à margem da EN 13 ao
km 47+060 (Esposende)
Em causa, nestes autos está, num processo de impugnação do acto de liquidação, a declaração de
anulabilidade da taxa liquidada pela Delegação Regional de Braga, no valor de 1.022,22€, pela afixação
de publicidade à margem da EN 13 ao km 47+060 (Esposende).
No acórdão n.º 0243/09, de 25-06-2009, em que foi relator o Sr. Conselheiro Jorge Lino, estava
em causa a cobrança coerciva no processo de execução n.º 1058200701056026, por dívida ao IEP - Instituto de Estradas de Portugal, devidos pelo não pagamento de taxas correspondentes à instalação de
oito painéis publicitários junto à EN 125, aos Km 31,200 e 31,300, na quantia de € 10 906,68, questão
que foi suscitada no âmbito de um processo de oposição deduzido contra a referida execução fiscal e
tendente a obter a extinção desta.
A divergência dos meios processuais em presença, num e noutro processo, não é, contudo, suficiente para podermos afastar liminarmente a invocada oposição entre o que foi decidido em 2009 e
aquilo que foi decidido em primeira instância e, sob recurso, na perspectiva de garantir a recorribilidade
desta decisão, ao abrigo do disposto no artº 280º do Código de Procedimento e Processo Tributário,
posto que o valor da causa afasta a possibilidade de recurso ordinário.
No recurso 243/09 estava em causa a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, que
julgou improcedente a presente oposição à execução fiscal. Alegava aí a recorrente/executada que:
«1.Com a entrada em vigor da Lei 97/88, de 17 de Agosto, passou a ser das câmaras municipais
a competência para “licenciar”, ou “autorizar”, ou “aprovar” a afixação de publicidade, em locais
sob jurisdição de outras entidades, como a E P, Estradas de Portugal, E. P. E. (outrora Junta Autónoma
de Estradas);
2.Com a entrada em vigor daquela lei, a competência destas entidades ficou reduzida à mera
emissão de parecer, com vista à formação do acto administrativo decisório a praticar por aquelas
autarquias locais;
3.A referida Lei 97/88 revogou tacitamente os artºs 10º., nº. 1, alínea b), 12º., aqui no que à
fixação de publicidade concerne, e 15º., nº. 1, alínea j), do Dec. Lei nº. 13/71, de 23 de Janeiro, pelo
que, a partir da entrada em vigor daquela lei, é ilegal a cobrança da taxa referida no mencionado
artº. 15º., nº. 1, alínea j).»
Definiu-se no referido acórdão que: «a única questão que (...)se coloca é a de saber da legalidade
(abstracta) da taxa exequenda». Para além disso, percorreu-se um percurso de análise dos fundamentos
do processo de oposição à execução fiscal e do processo de impugnação do acto de liquidação dilucidativo da possibilidade de no processo de oposição se poder discutir a legalidade do acto de liquidação,
questão largamente definida na doutrina e na jurisprudência, para se concluir que:
«Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, a oposição à execução fiscal poderá ter por fundamento a «Inexistência do imposto, taxa
ou contribuição nas leis em vigor à data dos factos a que respeita a obrigação ou, se for o caso, não
estar autorizada a sua cobrança à data em que tiver ocorrido a respectiva liquidação».
O fundamento da alínea a) reporta-se apenas à «ilegalidade absoluta ou abstracta» da dívida
exequenda (imposto, taxa ou contribuição) decorrente da inexistência de lei em vigor à data dos factos
a que respeita a obrigação que a sua liquidação ou da não autorização da sua cobrança à data em que
tiver ocorrido a respectiva liquidação. É o corolário do artigo 103.º, n.ºs 2 e 3, referido aos artigos 105.º,
n.ºs 1, 2 e 4, 165.º, alínea i), e 199.º, alínea b), todos da Constituição da República – cf. nota 5. ao
artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário Comentado e Anotado, de Alfredo
José de Sousa, e José da Silva Paixão.
Está-se, aqui, perante aquilo que doutrinal e jurisprudencialmente se designa por ilegalidade
abstracta ou absoluta da liquidação, que se distingue da «ilegalidade em concreto» por na primeira
estar em causa a ilegalidade do tributo e não a mera ilegalidade do acto tributário ou da liquidação;
isto é, na ilegalidade abstracta a ilegalidade não reside directamente no acto que faz aplicação da
lei ao caso concreto, mas na própria lei cuja aplicação é feita, não sendo, por isso, a existência de
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vício dependente da situação real a que a lei foi aplicada nem do circunstancialismo em que o acto foi
praticado – cf. Jorge Lopes de Sousa, em anotação ao artigo 204.º do seu Código de Procedimento e
de Processo Tributário anotado e comentado.»
Ora, nesse acórdão procurou-se verificar da existência da ilegalidade abstracta, de vício da própria
lei cuja aplicação é feita, e não, por se tratar de processo de oposição à execução fiscal de qualquer
vício – neste caso ilegalidade - do acto que fez aplicação dessa lei ao caso concreto pelo que foi imprestável para a decisão quer a situação real a que a lei foi aplicada quer o circunstancialismo em que
o acto foi praticado.
Sobre a invocada ilegalidade abstracta decidiu-se que a mesma se não verificava, assente nos
seguintes fundamentos:
«Em 1927 foi criada a Junta Autónoma de Estradas, sendo a primeira instituição pública com
funções de coordenação e integração da administração rodoviária. A Junta Autónoma de Estradas
viria, em 1999, a evoluir para um modelo de organização assente na existência de três institutos, o
Instituto das Estradas de Portugal, I. P. (IEP), o Instituto para a Construção Rodoviária, I. P. (ICOR),
e o Instituto para a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária, I. P. (ICERR). Já em 2002, as
atribuições destes dois últimos institutos vieram a ser transferidas e consolidadas no IEP, modelo que
se manteve estável até ao final de 2004. Com a publicação do Decreto -Lei n.º 239/2004, de 21 de
Dezembro, deu-se um primeiro passo para conferir uma nova operacionalidade à administração
rodoviária em Portugal. Com a conversão da administração rodoviária numa entidade de natureza
empresarial, a EP - Estradas de Portugal, E. P. E. (EP, E. P. E.), visou-se o relançamento das suas
actividades num novo quadro operacional que permitisse garantir melhores resultados e maior estabilidade dos seus recursos. As acentuadas transformações no âmbito do sector das infra-estruturas
rodoviárias, registadas na última década, operaram quer ao nível da organização do Estado e do tipo
de relacionamento contratual entre o Estado e os privados quer no plano da própria relação entre os
utilizadores e a rede rodoviária. Impõe-se, agora, dar um novo impulso a este movimento de redefinição
da intervenção do papel do Estado no sector das infra-estruturas rodoviárias, através da implementação
de um novo modelo gestão que promova uma maior eficiência na afectação dos recursos e uma maior
aproximação ao mercado por parte dos seus operadores. Com este novo modelo de gestão e financiamento do sector das infra-estruturas rodoviárias, cujos princípios gerais se encontram plasmados na
Resolução do Conselho de Ministros n.º 89/2007, de 11 de Julho, pretende-se reforçar e consolidar os
conceitos base da solidariedade intergeracional, da coesão territorial e, sobretudo, da transparência
dos custos das funções do Estado e da auto-sustentabilidade do sector. Grande parte do sucesso da
implementação do novo modelo encontra-se, assim, dependente da atribuição à EP, E. P. E., de uma
maior agilidade e autonomia empresarial, sendo por isso necessária a sua transformação em sociedade anónima, com atribuição de objectivos de gestão mais amplos e operacionais. A EP - Estradas
de Portugal, S. A. será, assim, dotada de uma estrutura societária mais compreensível pelo mercado
financeiro nacional e internacional, vendo reforçado o princípio de que o Estado não garante ou avaliza, directa ou indirectamente, qualquer dívida ou obrigação desta sociedade, nem assume qualquer
responsabilidade pelos seus passivos, seja qual for a sua natureza – cf. o preâmbulo do Decreto-Lei
n.º 374/2007 de 7 de Novembro.
Pelo Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de Novembro, a EP-Estradas de Portugal, E.P.E. foi transformada em sociedade anónima de capitais públicos, com a denominação de EP-Estradas de Portugal,
S.A.. Como previsto nesse diploma, foi assinado, em 23 de Novembro de 2007, o contrato de concessão
entre o Estado Português e a EP-Estradas de Portugal, S.A., cujas bases foram aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13 de Novembro, verificando-se, assim, uma alteração profunda na relação do
Estado com a Administração Rodoviária, consubstanciada na atribuição à EP, S.A. da concessão do
financiamento, concepção, projecto, construção, conservação, exploração, requalificação e alargamento
da Rede Rodoviária Nacional (RRN) por 75 anos.
Em 2002, através do Decreto-Lei n.º 227/2002, de 30 de Outubro, o Instituto das Estradas de
Portugal (IEP) integra, por fusão, o Instituto para a Construção Rodoviária (ICOR), e o Instituto para
a Conservação e Exploração da Rede Rodoviária (ICERR), extinguindo-se estes dois últimos. Na base
desta medida, está a constatação de que “as atribuições daqueles institutos se entrecruzam de forma
muito directa, pelo que só uma acção concertada e única permitirá potenciar e dinamizar toda a sua
actividade e conduzir a uma racionalização de meios e estruturas básicas”, passando as competências
dos organismos extintos para o novo Instituto das Estradas de Portugal.
O IEP mantém a natureza e regime de instituto público, dotado de autonomia administrativa
e financeira e património próprio, e está sujeito à tutela e superintendência do Ministro das Obras
Públicas, Transportes e Habitação.
Segundo o n.º 1 do artigo 4.º (“Património”) do Decreto-Lei n.º 227/2002, de 30 de Outubro,
«O património autónomo do IEP é constituído pela universalidade de bens e direitos que integravam
o património privativo da Junta Autónoma de Estradas à data da sua extinção».
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Sob a epígrafe “Equiparação ao Estado”, o artigo 6.º do mesmo Decreto-Lei n.º 227/2002, de 30 de
Outubro, preceitua que «O IEP representa o Estado como autoridade nacional de estradas em relação
às infra-estruturas rodoviárias concessionadas e não concessionadas» [n.º 1]; que «Relativamente às
infra-estruturas rodoviárias nacionais não concessionadas, compete ao IEP zelar pela manutenção
permanente de condições de infra-estruturação e conservação e de salvaguarda do estatuto da estrada
que permitam a livre e segura circulação» [n.º 2].
E, para o exercício das suas atribuições – diz o n.º 3 do mesmo artigo 6.º – o IEP detém poderes,
prerrogativas e obrigações conferidos ao Estado pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis
quanto, nomeadamente, «À liquidação e cobrança, voluntária ou coerciva, de taxas e rendimentos
provenientes das suas actividades» [alínea c)]; e «À execução coerciva das demais decisões de autoridade» [alínea d)].
Entre as atribuições fundamentais do IEP estão consagradas as de «salvaguarda de valores
patrimoniais e ambientais» e as de «assegurar a protecção das infra-estruturas rodoviárias e a sua
funcionalidade, nomeadamente no que se refere à ocupação das zonas envolventes»; e, para a prossecução das atribuições referidas, deve o IEP, além do mais, «promover a qualidade ambiental e a
integração paisagística e territorial das estradas, nomeadamente o revestimento vegetal de taludes,
a arborização e limpeza das bermas e o controlo do ruído» e «autorizar a ocupação das zonas de
protecção da estrada, promovendo o seu ordenamento e regulamentação e concedendo, no âmbito da
lei, as autorizações necessárias para a instalação de equipamentos e infra-estruturas» – cf. especialmente as alíneas b), j) e l) do n.º 1, e j) e n) do n.º 2 do artigo 4.º dos Estatutos do IEP, aprovados pelo
Decreto-Lei n.º 237/99, de 25 de Junho.
Pelo Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, foi instituída a área de jurisdição da Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais. A área de jurisdição da Junta Autónoma das
Estradas em relação às estradas nacionais ficou a abranger, para além da zona da estrada (englobando
a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a
denominada zona de protecção à estrada (abrangendo a faixa com servidão non aedificandi e a faixa
de respeito) – artigos 1.º a 3.º
No tocante a obras ou implantações na faixa de respeito, nomeadamente a aposição de tabuletas
ou objectos de publicidade, ficaram dependentes de aprovação ou licença da Junta Autónoma das
Estradas – artigo 10.º do dito Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
As taxas a pagar por cada autorização ou licença, assim como as obras delas isentas, encontram-se previstas no artigo 15.º do mesmo Decreto-Lei n.º 13/71.
Tal preceito – sucessivamente alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 667/76, de 5 de Agosto; 235/82,
de 19 de Junho; e 25/2004, de 24 de Janeiro – fixou, na alínea j) do seu n.º 1, «Pela implantação de
tabuletas ou objectos de publicidade, por cada metro quadrado ou fracção dos mesmos – (euro) 56,79».
O IEP-Instituto de Estradas de Portugal, como se viu, veio a suceder imediatamente na jurisdição
e atribuições da Junta Autónoma de Estradas, após sucessivas reestruturações decorrentes de múltiplos
diplomas legais – cf. Decretos-Leis n.ºs 142/97, de 6 de Junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 282/98, de
17 de Setembro), 237/99, de 25 de Junho (alterado pelo Decreto-Lei n.º 563/99, de 21 de Dezembro),
227/2002, de 30 de Outubro, e 239/2004, de 21 de Dezembro.
2.4 No caso sub judicio, a oponente, ora recorrente, vem dizer, ipsis verbis, que «A referida Lei
97/88 revogou tacitamente os artºs 10º., nº. 1, alínea b), 12º., aqui no que à fixação de publicidade
concerne, e 15º., nº. 1, alínea j), do Dec. Lei nº. 13/71, de 23 de Janeiro, pelo que, a partir da entrada
em vigor daquela lei, é ilegal a cobrança da taxa referida no mencionado artº. 15º., nº. 1, alínea j)»
– sua conclusão 3. consignada supra no ponto 1.2.
A oponente, ora recorrente, vem, pois, alegar, no essencial – e fá-lo desde a petição inicial –,
que «no que à fixação de publicidade concerne», «é ilegal a cobrança da taxa referida», pelo facto
de as normas do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, terem sido revogadas pela Lei n.º 97/88, de
17 de Agosto.
Mas não tem razão a ora recorrente.
Com efeito, o Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, encontra-se em vigor, muito embora
sucessivamente alterado pelos Decretos-Leis n.ºs 667/76, de 5 de Agosto; 235/82, de 19 de Junho; e
25/2004, de 24 de Janeiro.
De resto, a respeito de “Afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda”, a Lei
n.º 97/88 de 17 de Agosto, invocada pela ora recorrente, reza, logo no seu artigo 1.º, sob a epígrafe
“Mensagens publicitárias”, que «A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial obedece às regras gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades
competentes» [n.º 1]; e que «Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete às
câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos critérios de
licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho» [n.º 2].
Não alega a ora recorrente que o caso esteja abrangido «na área do respectivo concelho», aonde,
ademais, realizada «a definição dos critérios de licenciamento aplicáveis», não poderia, nunca, ficar
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prejudicada a «intervenção necessária de outras entidades» com competência para o licenciamento
prévio – segundo os termos do artigo 1.º da própria Lei n.º 97/88 de 17 de Agosto, invocada pela ora
recorrente.
Pelo que, assim sendo, como é, temos por excessiva e errónea a conclusão da ora recorrente, de
que «Com a entrada em vigor da Lei 97/88, de 17 de Agosto, passou a ser das câmaras municipais a
competência para “licenciar”, ou “autorizar”, ou “aprovar” a afixação de publicidade, em locais sob
jurisdição de outras entidades, como a E P, Estradas de Portugal, E. P. E. (outrora Junta Autónoma
de Estradas)».
A ora recorrente não diz, aliás, qual o dispositivo da Lei n.º 97/88 de 17 de Agosto, que terá
revogado mormente os artigos 10.º e 15.º, alínea j), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
A ora recorrente não aponta, na verdade, qual o artigo da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, que
terá revogado as normas que atribuem ao IEP, sucessor da JAE, a competência para o licenciamento
de aposição de tabuletas ou objectos de publicidade, e a cobrança das respectivas taxas, na denominada zona de protecção à estrada – nos termos designadamente dos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 10.º e 15.º do
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
A presente oposição à execução fiscal é por dívida ao IEP-Instituto de Estradas de Portugal
pelo não pagamento de taxas correspondentes à instalação de painéis publicitários – cf. o ponto 1.
do probatório.
A respectiva certidão de dívida, passada aos 10 de Agosto de 2007, certifica que a oponente, ora
recorrente, «não procedeu ao pagamento da importância de 10.906,68 €, referente às taxas devidas
pela instalação de oito painéis publicitários que instalou, junto à N 125 aos kms 31,200 e 31,300»;
e que «a presente certidão» é passada «nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 8.º, n.º 4,
do Decreto-Lei n.º 105/98 de 24 de Abril, e 8.º, n.º 3, alínea d) do Decreto-Lei n.º 239/2004 de 21 de
Dezembro» – cf. fls. 16 dos autos.
Ora, a entidade exequente, IEP-Instituto de Estradas de Portugal, tem competência atribuída por
lei, nos sobreditos termos, para conceder autorização ou licença e cobrar através de execução fiscal
as taxas devidas «pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade».
Tanto basta para concluir – e ao contrário do que defende a ora recorrente – que é legal «a
cobrança da taxa referida».
E, assim, estamos a dizer, em resposta à questão decidenda, que a taxa exequenda goza de
legalidade (abstracta).»
Como uniformemente tem vindo a ser reiterado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, verifica-se contradição se os acórdãos em confronto assentam em situações de facto idênticas nos seus contornos essenciais e está em causa o mesmo fundamento de direito, não tendo havido
alteração substancial da regulamentação jurídica pertinente e tendo sido perfilhada solução oposta, por
decisões expressas e antagónicas.
No caso, a Recorrente indicou como jurisprudência contrária à decisão recorrida o acórdão deste
Supremo Tribunal Administrativo acabado de analisar.
Impõe-se, pois, considerar que o recurso dada a oposição da solução perfilhada pelo Tribunal recorrido e a que foi perfilhada pelo acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 243/09 é admissível
ao abrigo do disposto no artº 280º, n.º 5 do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Passando à análise da legalidade do acto de liquidação e da verificação erro de julgamento, por
errónea interpretação e aplicação do disposto nas disposições conjugadas dos artigos 3º, alínea b),
10º, n.º 1, alínea b), 12º, e 15º, n.º 1, alínea j), todos do Dec.-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro desde já
adiantamos que o recurso não merece provimento, seguindo a mais recente e uniforme jurisprudência
consolidada sobre a matéria deste Supremo Tribunal Administrativo em ambas as secções
Como indicado na sentença recorrida e, perfilhando o entendimento expresso no acórdão de
26/6/2013, proferido no proc. n.º 232/13, desta Secção do Contencioso Tributário consideramos que a
Lei 97/88 pretendeu atribuir às Câmaras Municipais o licenciamento da afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda, na área do respectivo município, de modo que a concessionária
Estradas de Portugal SA dispõe apenas de competência para emissão de parecer neste domínio.
Como ali se analisa, em sentido que tem o nosso total acordo quanto à competência da recorrente
EP- Estradas de Portugal, SA., para liquidar taxas pela “afixação ou inscrição de mensagens publicitárias”, ocorre que:
«O art. 1º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os
passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada”
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito) - arts. 1º a 3º.
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Diz expressamente o art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:
a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de
Estradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida
a construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer objectos de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma da
estrada ou dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados
em construções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os mesmos
se destinem a identificar instalações públicas ou particulares.”
Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença
da Junta Autónoma da Estrada, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial
ou não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”.
Em face do quadro legal exposto, a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente
mantém competência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas no
art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada em
vigor da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo para
as câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios que
devem nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas das
suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou instalação de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento
prévio das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades,
compete às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos
critérios de licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”.
No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe “Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1
que o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal da respectiva área, devendo, nos termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de
parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente
do Instituto Português do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção-Geral
de Transportes Terrestres, da Direcção de Turismo e do Serviço Nacional de parques, Reservas e
Conservação da Natureza.”
Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b),
do Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em
que este último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além
da zona non aedificadi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º
da Lei n.º 97/88 degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
Poderá dizer-se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto-Lei n.º 13/71 que,
pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser revogado
por aquela lei.
Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador” (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.).
Ora, afigura-se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição
de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras
municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão
do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos
específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
Realce-se que esta é, aliás, a tese da recorrente.
Com efeito, nas suas conclusões a recorrente não refere em parte alguma qual a norma que lhe
confere competência para a emissão do licenciamento em causa.
Pelo contrário, em vários pontos das Conclusões, designadamente, nos pontos 12, 15, 22, 23, 26
e 27, a recorrente fala sim na sua competência para a emissão de parecer.
No entanto, a recorrente acaba por concluir, invocando jurisprudência deste Supremo Tribunal
que “o licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal que tem de ser precedido de
um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade de uma estrada nacional, o
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que significa que aquela entidade não vem licenciar a publicidade, mas sim autorizar a sua afixação
junto das estradas nacionais, que são campos de aplicação completamente diferentes.”
Concluindo-se que “(…) a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E., para afixação de
publicidade constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do DL 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer
mencionado no n.º 2 do art.º 2º do DL 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório”
(Acórdão proferido no processo 0243/09, de 25/6/2009)”.
Afigura-se, porém, que esta tese, além de não ter apoio legal, conduziria a resultados absurdos.
Vejamos.
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é vinculativo,
mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (Lições de Direito Administrativo, 2ª ed.,
Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.), os pareceres “enquanto avaliações
jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham ou não de ser solicitados
pelo órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme tenham, ou não, de ser seguidos
pelo órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres previstos em normas jurídicas são,
salvo disposição expressa em contrário, obrigatórios e não vinculantes”.
Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que
se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.
Em segundo lugar, tratando-se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde
com a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos
actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar
a constituição de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos
administrativos em sentido estrito (Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p.145.), embora com
conteúdos diferentes.
As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (Cfr. ob. cit., p. 145.),
actos administrativos favoráveis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos” ou
extinguem obrigações, distinguindo-se as autorizações propriamente ditas das licenças. As primeiras,
também conhecidas por autorizações permissivas, caracterizam-se por permitirem “o exercício pelos
particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo pré-existente, apenas condicionado
pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo por ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam-se a constituir “direitos subjectivos
em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição relativa (preventiva) pela lei, uma
vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que justificou a proibição legal”.
Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes,
visaria o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de
publicidade comercial. O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para
liquidar taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta,
proibida no art. 205º do CPPT.
Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição
de mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios,
precedido de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada.
O que significa que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento
dos municípios e não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades
com jurisdição nos locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar
os interesses visados pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental
e, ao mesmo tempo, a segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de
ver as coisas, existe apenas uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como
pretende a recorrente.
Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem posta
não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71 se
encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas
no mencionado diploma ainda se mantêm ou não.
No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação
de taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro. E o que
se conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou de ter competência
para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitária, uma vez que a sua
intervenção se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria
das câmaras municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88».
Soçobram, pois, os fundamentos invocados no recurso pelo que a sentença não merece qualquer
censura devendo ser confirmada.
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Deliberação
Termos em que 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.
(Processado e revisto com recurso a meios informáticos (art. 131º n.º 5 do Código de Processo
Civil, ex vi artº 2º Código de Procedimento e Processo Tributário).
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Contra-ordenação fiscal. Insolvência. Sociedade comercial. Ampliação da matéria
de facto.
Sumário:
I — A declaração de insolvência de uma sociedade, constituindo um dos fundamentos
da respectiva dissolução, também fundamenta a extinção do procedimento contra-ordenacional fiscal e da execução fiscal em que se proceda à cobrança coerciva
de coima àquela aplicada.
II — Se o STA não dispõe de base factual para decidir o recurso jurisdicional interposto,
deve ordenar-se a ampliação e especificação da matéria de facto pertinente ao
julgamento da causa.
Processo n.º 638/14-30.
Recorrente: Massa Insolvente de A…….., L.da
Recorrida: AT-Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Massa Insolvente de A…….., Lda., recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, julgou improcedente a reclamação deduzida, nos termos do artigo 276º
do CPPT, contra o acto praticado pelo respectivo OEF (indeferimento do requerimento em que se pede
a extinção da execução fiscal n.º 35222201301165194).
1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
a) O presente recurso visa reagir contra a douta decisão do Tribunal a quo que julgou improcedente
a Reclamação dos Actos do órgão de execução fiscal, nos autos supra identificados.
b) Na verdade tendo o procedimento contra-ordenacional, a decisão aplicativa de coima e, o PEF,
sido instaurado após a declaração de insolvência,
c) Sendo aquela equiparada à morte do infractor, cfr., jurisprudência constante e reiterada deste
Venerando Tribunal,
d) após aquela, não se justifica a aplicação de quaisquer coimas
e) Ora, tendo V. Exas., Venerandos Conselheiros, conhecido em 09.02.2011, no âmbito do Proc.
n.º 0617/10 de realidade fáctica em tudo idêntica à que cumpria ao tribunal a quo conhecer no âmbito
dos presentes autos,
f) Outra não poderia ou deveria ser a decisão do tribunal a quo que não fosse perante a mesma
realidade fáctica, sem que entretanto tenha ocorrido qualquer alteração substancial da regulação jurídica,
em tudo idêntica à por V. Exas., Venerandos Conselheiros proferida no âmbito dos autos referidos em e).
g) Porém, o tribunal a quo, ao decidir como decidiu, fê-lo aportado em manifesto erro não só quanto
aos fundamentos que o levaram a decidir de forma oposta à deliberação proferida por V. Exas.,
h) Apesar de ser certo que os factos impunham outra decisão na qual se determinasse a procedência
da Reclamação apresentada.
i) O certo é que, por erro, de interpretação e aplicação do direito, o tribunal a quo, violou o disposto
nos arts. 61º e 62º do RGIT e 1 76º n.º 2 alínea a) do CPPT,
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j) Tendo, em consequência de tal erro, proferido diametralmente diferente da proferida por V.
Exas., no âmbito do Proc. n.º 0617/10, não podendo, por tais factos a mesma subsistir.
Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da decisão recorrida, a ser substituída
por acórdão que declare procedente a Reclamação de Actos de Órgão de Execução Fiscal.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O Ministério Público emite Parecer nos termos seguintes:
«1. Vem o presente recurso interposto da sentença de fls. 72 e seguintes, que julgou improcedente
a reclamação apresentada pela executada e confirmou a decisão do órgão de execução fiscal de indeferimento do pedido de extinção da execução fiscal.
Para o efeito alega a Recorrente que tendo a decisão de aplicação da coima e o processo de execução
fiscal sido instaurados após a declaração de insolvência e sendo esta equiparada à morte do infractor,
há lugar à extinção da execução fiscal, conforme jurisprudência do STA,
Considera, assim, que a sentença recorrida fez uma errada interpretação e aplicação da lei aos
factos, por violação do disposto nos artigos 61º e 62º do RGIT, e 176º, n.º 2, alínea a), do CPPT, o que
configura erro de direito e nessa medida deve ser revogada e substituída por outra que julgue a reclamação procedente e determine a extinção da execução fiscal.
2. Na sentença recorrida deu-se como assente que a sociedade “A..., Lda.” foi declarada insolvente em 02/05/2013 e que em 24/10/2013 foi instaurado processo de execução fiscal para cobrança
do montante de € 2.091,66 euros, respeitante a coima aplicada por falta de pagamento do IVA do mês
de Fevereiro de 2013.
Mais resulta da sentença recorrida que a dívida resultou de decisão proferida em processo de
contra-ordenação instaurado em 14/0572013 e que em 26/11/2013 a Recorrente apresentou junto do
Serviço de Finanças um requerimento a solicitar a extinção do processo de execução fiscal com base
na declaração de insolvência.
3. Para se decidir pela improcedência da reclamação e afirmando não discordar em tese com a
jurisprudência firmada no acórdão do STA de 09.02.2011 (proc. n.º 0617/10), considerou o/a Mmo/a.
juiz “a quo” que «o facto de se estar perante uma execução fiscal por coimas aplicadas relativamente
a factos anteriores à declaração de insolvência não poderá, só por si, implicar a automática extinção
da execução fiscal. Com efeito, a ser assim não se vislumbra como poderia a A.T. fazer accionar a
responsabilidade subsidiária que eventualmente entenda ser devida, a qual se encontra regulamentada
no artigo 8º do RGIT.»
E conclui o/a Mmo/a. Juiz: «Ora, não obstante não se vislumbrarem quaisquer efeitos práticos da
manutenção da execução fiscal em questão sobre o património da insolvente, já que todos os bens que
lhe pertenciam se consideram apreendidos à ordem da massa insolvente, não podemos reconhecer a
existência de um direito legítimo e automaticamente decorrente da lei a ver reconhecida a extinção de
um processo de execução fiscal que constitui condição para uma futura e eventual efectivação de responsabilidade subsidiária dos gerentes e administradores, nos termo do disposto no artigo 8º do RGIT.»
E nessa medida julgou improcedente a reclamação apresentada contra o indeferimento do pedido
de extinção da execução fiscal.
4. A questão que a Recorrente suscita consiste em saber quais os efeitos que a dissolução de uma
sociedade, decorrentes da declaração de insolvência, tem sobre a execução de coima, designadamente
se essa declaração de insolvência tem os efeitos correspondentes à morte da pessoa singular.
Como resulta dos artigos 61º e 62º do RGIT, e 176º, n.º 2, alínea a) do CPPT, a morte do autor da
infracção (contra-ordenação), extingue tanto o procedimento por contra-ordenação, como a obrigação
de pagamento da coima e cumprimento das sanções acessórias.
Ora sendo a expressão “morte” utilizada em relação às pessoas singulares, relativamente às quais
não se suscita qualquer dúvida, por a personalidade cessar com a morte (artigo 68º, nº1, do Código Civil),
a questão coloca-se quanto às pessoas colectivas, uma vez que sendo igualmente imputadas pela autoria
da infracção contra-ordenacional, importa definir qual o momento da sua “morte” ou extinção.
De acordo com a alínea a) do artigo 141º do Cód. das Sociedades Comerciais, a sociedade dissolve-se pela declaração de falência da sociedade. Todavia a sociedade só se considera extinta pelo registo
do encerramento da liquidação.
De acordo com a jurisprudência do STA firmada nos acórdãos de 03/11/1999, 21/01/2003,
26/02/2003, 12/01/2005, 06/10/2005, 16/11/2005, 27/02/2008, 12103/2008 e 09/02/2011, proferidos
nos recursos n.º 24.046, 01895/02, 01891/02, 1569/03, 715/05, 524/05, 1057/07, 1053/07 e 0617/10,
respectivamente, a dissolução, por declaração de falência, nos termos dos arts. 141º a 146º do Código
das Sociedades Comerciais, de sociedade arguida em processo contra-ordenacional, acarreta a extinção
do respectivo procedimento, por dever considerar-se, para o efeito, equivalente à morte de pessoa física,
ou seja à morte do infractor – artigos 61º e 62º do RGIT, 193º 194º e 260º, n.º 2, alínea a) do CPT e
176º, n.º 2, alínea a) do CPPT –, daí decorrendo a extinção do procedimento contra-ordenacional, da
obrigação do pagamento das coimas e da execução fiscal tendente à sua cobrança coerciva.
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Esta jurisprudência apoia-se na doutrina de Alfredo José de Sousa e Silva Paixão (in Código de
Processo Tributário, 4ª edição, a fls. 425) e de Jorge Lopes de Sousa, que no seu Código de Procedimento
e Processo Tributário, Anotado e Comentado, a fls. 216, considerou que “...é essa a única solução que
se harmoniza com os fins específicos que justificam a aplicação de sanções, que são de repressão e
prevenção e não de obtenção de receitas para a administração tributária”.
Considera a mesma jurisprudência que embora a sociedade dissolvida mantenha “a sua personalidade jurídica – art. 146º, n.º 2 do CSC – são, com a declaração de falência, apreendidos todos os seus
bens, passando a constituir um novo património, a chamada “massa falida”: um acervo de bens e direitos
retirados da disponibilidade da sociedade e que serve exclusivamente, depois de liquidado, para pagar,
em primeiro lugar, as custas processuais e as despesas de administração e, depois, os créditos reconhecidos – cfr. o acórdão do STA de 29/10/2003 rec. 1079/03. Pelo que, então, já não encontrará razão de
ser a aplicação de qualquer coima” – cfr. acórdão do STA de 16/11/2005 (recurso n.º 524/05).
Mais recentemente a referida jurisprudência foi confirmada no acórdão do STA de 21/05/2014,
proferido no processo n.º 0457/14.
Outro tem sido o sentido da jurisprudência em sede de jurisdição comum, em que se tem considerado que a existir similitude entre a morte física da pessoa singular e a morte da pessoa colectiva, a
mesma só ocorre com a extinção da pessoa colectiva e não com a sua dissolução, em que está em causa
apenas uma modificação da relação jurídica constituída pelo contrato de sociedade.
De acordo com o sumário do acórdão do STJ de 02/07/1996 (recurso n.º 423/96, publicado no BMJ
n.º 459, pág. 556 e seguintes), «A dissolução da sociedade marca o momento em que se reconheceu
que ela esgotou a sua função mas não traduz desde logo a sua extinção, pois torna-se necessário ainda
proceder à cobrança dos créditos, pagamento das dívidas e partilha dos bens sociais sobrantes.
A sociedade em liquidação não se transforma em comunhão de bens ou de interesses, não passa
a saciedade fictícia nem é sociedade especial, nova; goza de personalidade colectiva e esta personalidade é a mesma de que gozava a sociedade antes de ser dissolvida.
Como resulta do artigo 146.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais, continuam a ser
aplicáveis às sociedades dissolvidas, em liquidação, as disposições que regem as sociedades não dissolvidas, com as necessárias adaptações, quando outra coisa não resulte das disposições subsequentes
ou da modalidade de liquidação».
A mesma posição é reiterada no acórdão do STJ de 12/10/2006 (processo n.º 06P2930, disponível
no endereço www.dgsi.pt), no qual se deixou exarado, em sumário, que «Pese embora a declaração de
falência, resta um espesso «substrato» da sociedade falida, circunstância que, à saciedade, impede que
se defenda que da pessoa jurídica, nada mais resta, tal como de pode afirmar da pessoa do ser humano
após a morte. De resto, por força do disposto no art. 141º, n.º 1, e), art. 146º, n.º 2 e art. 160º, n.º 2,
todos do CSC, se é certo que as sociedades comerciais se dissolvem pela declaração de falência, o
certo é que, ao invés das pessoas singulares cuja personalidade cessa com a morte – art. 68º, n.º 1, do
Código Civil – aquelas mantém a personalidade jurídica na fase da sua liquidação, considerando-se
apenas extintas pelo encerramento dessa liquidação».
Seguindo a mesma jurisprudência, no acórdão da Relação do Porto de 27/06/2007 (recurso
n.º 0742535), considerou-se que «na ponderação metodológica e intervenção dos critérios da analogia,
a similitude de relações e a comparação numa mesma racionalidade entre a morte da pessoa singular e
as formas de extinção das pessoas colectivas só podem ser encontradas se e quando a existência, como
construção jurídica instrumental, de uma pessoa colectiva cessar, não em perspectiva funcionalista estritamente jurídica mas cessação e desaparecimento de todos os elementos integrantes da pessoa colectiva,
não apenas o suporte jurídico mas também o corpus e o respectivo substrato. Dependerá da natureza
das pessoas colectivas que estejam em causa, da respectiva finalidade e dos modos da sua realização.
Com efeito, só na medida em que possa ser encontrada na diferença entre pessoas singulares e colectivas uma mesma racionalidade, poderá ser equiparada a categoria do artigo 128º/l C Penal à extinção
de uma pessoa colectiva”, Importa reter, cfr. Ac. STJ de 26.10.2006, que “no caso, essa «similitude de
relações», não existe. Com efeito, pese embora a declaração de falência, resta um espesso «substrato»
da sociedade em causa, circunstância que, à saciedade, impede que se defenda que da pessoa jurídica,
nada mais resta, tal como se pode afirmar da pessoa do ser humano após a morte. Se é certo que as
sociedades comerciais se dissolvem pela declaração de falência, o certo é que, ao invés das pessoas
singulares cuja personalidade cessa com a morte, aquelas mantêm a personalidade jurídica na fase da
sua liquidação, considerando-se apenas extintas pelo encerramento dessa liquidação. E, podem, nesse
interim, ser objecto de vicissitudes várias».
E mais recentemente, o acórdão da Relação de Lisboa de 21/02/2013 (recurso n.º 3169/09.5YDLSB.Ll),
apoiando-se na doutrina de Raul Ventura (Dissolução e Liquidação de Sociedades, em Comentário ao
Código das Sociedades Comerciais) sobre o conceito e natureza do acto de dissolução de sociedades,
considerou que a dissolução de sociedade «é a modificação da relação jurídica constituída pelo contrato
de sociedade, consistente em ela entrar na fase de liquidação». Em princípio, a sociedade como relação
e como pessoa colectiva, não se extingue quando se dissolve, outros factos devendo produzir-se para
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que a extinção se verifique (1). Tornar-se-á necessário, ainda, proceder à cobrança dos créditos, pagamentos das dívidas e partilha dos bens sociais sobrantes – pelo que, em regra, após a dissolução a
sociedade entrará imediatamente em liquidação (nº 1 do art. 146 do CSC). A sociedade em liquidação
funciona normalmente, mas os actos praticados dirigem-se para a cessação das diversas relações envolvidas, não tendo em vista a normal prossecução do objecto social. Mantém a personalidade jurídica,
consoante resulta claramente do n.º 2 do art. 146 do CSC – «a sociedade em liquidação continua a ser
a mesma, mantendo personalidade judiciária idêntica; apenas incorre numa mudança orgânica (passa
a ter liquidatário) e um objectivo mais estreito: o da própria liquidação. E a situação assim se mantém
até ao registo do encerramento da liquidação» (2). Efectivamente, de acordo com o art. 160 do CSC é
o registo do encerramento da liquidação que determina o momento da extinção da sociedade (isto sem
prejuízo do que dispõem os arts. 162 a 164)» – (1) Raul Ventura, «Dissolução e Liquidação de Sociedades», 1987, pags. 16-17; (2) «Código das Sociedades Comerciais Anotado», coordenação de Menezes
Cordeiro, 2ª edição, pag. 543.
Quid juris?
Inclinamo-nos para a doutrina defendida na jurisprudência do STJ e das Relações pelas razões
que ordenaremos de seguida.
Não oferece dúvidas que a dissolução da sociedade (que pode ser originada em diversas causas
e fundamentos) não acarreta a sua extinção. Esta só ocorre com o encerramento da liquidação, como
resulta do n.º 2 do artigo 160º do Código das Sociedades Comerciais.
Os efeitos da dissolução da sociedade na sequência da declaração de insolvência repercutem-se
essencialmente sobre o funcionamento dos seus órgãos sociais, cujos poderes ou ficam severamente
limitados ou são transferidos para o administrador da insolvência (artigos 81º, 82º e 156º do CIRE).
Contudo, a sociedade mantém a sua personalidade jurídica e continuam a ser-lhe aplicáveis as
disposições que regem as sociedades não dissolvidas – artigo 146º, n.º 2, do Cód. das Sociedades Comerciais (atente-se que no caso das pessoas singulares a sua morte acarreta a cessação da respectiva
personalidade - art. 68º, n.º 1, do Cód. Civil).
Como refere Raul Ventura (in “Dissolução e Liquidação das Sociedades, Comentário ao Código
das Sociedades Comerciais”) a dissolução de sociedade «é a modificação da relação jurídica constituída pelo contrato de sociedade, consistente em ela entrar na fase de liquidação». Ou seja, com a
dissolução a sociedade entra numa fase em que o seu objecto deixa de ser prosseguido para se predeterminar à liquidação e partilha do património ou, no caso da insolvência, à sua liquidação e repartição
pelos credores.
Mas também é certo que pese embora a declaração de falência, os órgãos da sociedade mantém-se, podendo a sociedade continuar a exercer a sua actividade, ainda que sob apertada vigilância do
administrador de falência – artigo 226º do CIRE. E podem os credores acabar por optar pela sua recuperação ou mesmo se liquidado o seu património os sócios deliberaram prosseguir com a actividade
– artigo 234º, n.º 1 e 2 do CIRE.
Por outro lado, como já decidiu este STA (cfr. acórdão de 24/02/2011, recurso n.º 01145/09 ((1) «A
sociedade dissolvida na sequência de processo falimentar continua a existir enquanto sujeito passivo de
IRC até à data do encerramento da liquidação, ficando sujeita, com as necessárias adaptações e em tudo
o que não for incompatível com o regime processual da massa falida, às disposições previstas no CIRC
para a tributação da lucro tributável das sociedades em liquidação, mantendo-se vinculada a obrigações
fiscais declarativas»), mesmo na fase de liquidação impendem sobre a sociedade obrigações fiscais,
designadamente a apresentação das declarações de IRC (artigo 117º, n.º 10 do CIRC) [(2) Veja-se,
contudo, o disposto no artigo 65º, n.º 3, do CIRE (na redacção introduzida pela Lei n.º 16/2012): «Com
a deliberação de encerramento da actividade do estabelecimento nas termos da n.º 2 da artigo 156º
extinguem-se necessariamente todas os obrigações declarativas e fiscais, o que deve ser comunicado
oficiosamente pelo tribunal à administração fiscal para efeitos de cessação do actividade»]. Ora, a
coactividade das normas que impõem essas obrigações é salvaguardada pelas sanções pecuniárias previstas nas normas sancionadoras do seu incumprimento. Daí que ao contrário do argumento invocado
na jurisprudência do STA supra mencionada, há razão de ser na aplicação da coima. Desde logo porque
confere coactividade à obrigação imposta ao sujeito passivo e por outro porque exerce esse condicionamento sobre os órgãos da sociedade ou sobre o administrador da falência, cumprindo, assim, a sua
finalidade de dissuasão ou prevenção de conduta ilícita. E por outro lado recai sobre o administrador
o dever de efectuar o pagamento das coimas que sejam aplicadas à sociedade.
Consideramos, assim, que para efeitos do disposto no artigo 176º, n.º 2, alínea a) do CPPT (e
art. 90º do Regime Geral das Contra-ordenações), ou seja, de extinção de execução fiscal em que está
em causa a cobrança de uma coima, só é equiparável à morte das pessoas singulares a extinção da pessoa colectiva, a qual ocorre com o registo do encerramento da liquidação e não com a sua dissolução.
Embora aparentemente aderindo à doutrina do STA, o Mmo. Juiz “a quo” considerou que não
haveria lugar à extinção da execução fiscal de forma a permitir à AT «fazer accionar a responsabilidade subsidiária que eventualmente entenda ser devida, a qual se encontra regulamentada no artigo 8º
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do RGIT». Mas tal fundamento não faz sentido, uma vez que havendo lugar à extinção da responsabilidade obrigacional da executada originária, obviamente que não haveria lugar à responsabilidade
subsidiária.
Entendemos, assim, que a sentença recorrida deve ser confirmada, mas com a fundamentação
supra enunciada, ou seja, a de que, para efeitos do disposto no artigo 176º, n.º 2, alínea a) do CPPT (e
art. 90º do Regime Geral das Contra-ordenações), só é equiparável à morte das pessoas singulares a
extinção da pessoa colectiva, a qual ocorre com o registo do encerramento da liquidação e não com a
sua dissolução.»
1.5. Com dispensa de Vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença julgaram-se provados os factos seguintes:
A) A sociedade “A………, Lda.” foi declarada insolvente em 02.05.2013 por sentença proferida
no âmbito do Proc. n.º 491/13.0TYLSB, que corre termos no Tribunal do Comércio de Lisboa (cfr.
fls. 17 a 20 dos autos).
B) Em 14.05.2013 foi instaurado o processo de contra-ordenação n.º 3522201306047769 por falta
de pagamento do IVA do período de 2013-02 pela ora Recorrente, sendo fixada uma coima no montante
de 2.015,16 € (cfr. fls. 27 e 28 dos autos).
C) Em 24.10.2013 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3522201301165194 pela dívida
mencionada na alínea antecedente, no montante total de 2.091,66 € (cfr. fls. 1 do PEF).
D) Em 26.11.2013 a Reclamante apresentou junto do Serviço de Finanças de Oeiras 3 requerimento
solicitando a extinção do processo de execução fiscal mencionado na alínea antecedente invocando a
sentença de insolvência mencionada em A) e o acórdão do STA de 09.02.2011, no processo n.º 0617/10
(cfr. fls. 2 a 6 do PEF, cujo teor se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais).
E) Em 10.12.2013, e com respeito ao pedido mencionado na alínea antecedente, foi elaborada
informação por técnica do Serviço de Finanças de Oeiras 3 com o seguinte teor:
“Executado: A……… LDA NIF: ……..
Processo: 3522201301165194
O processo de execução fiscal acima mencionado, foi instaurado por este Serviço de Finanças para
cobrança de dívida proveniente de COIMA por falta de pagamento do IVA do período de 2013/02.
Em 26-11-2013, deu entrada neste Serviço de Finanças, o requerimento que antecede e que junto
aos autos, onde o administrador de insolvência da firma vem solicitar a extinção do processo de execução com o seguinte fundamento: U a declaração de insolvência corresponde à morte do infrator, com
a consequente extinção de todos os processos de execução suja quantia exequenda resulte de decisão
aplicativa de coimas”
Consultado o sistema T-Menu (em anexo à informação), verifica-se que a sociedade não se encontra liquidada.
Como a declaração de insolvência não implica a sua concomitante extinção (a qual só se verificará quando do regista do encerramento da liquidação, de acordo com o artigo 160º do Código das
Sociedades Comerciais (CSC», pelo que a necessidade de exercer os direitos e de cumprir as obrigações
que, nos vários domínios, subsistem na fase de liquidação, justifica que o n.º 2 do art. 146º do CSC
estabeleça que a sociedade em liquidação mantém a personalidade jurídica e, salvo quando outra coisa
resulte das disposições subsequentes ou da modalidade da liquidação, continuam a ser-lhe aplicáveis,
com as necessárias adaptações, as disposições que regem as sociedades não dissolvidas.
A personalidade tributária da insolvente, tal como é definida no art. 15º da LGT, não é afectada
pela declaração de insolvência, porquanto, inerente ao respectivo processo de liquidação, está a realização de operações abrangidas pelo campo de incidência do IRC e do IVA.
Face ao exposto, sou de parecer que a pretensão do administrador de insolvência não poderá
ser atendida” (cfr. fls. 8 do PEF).
F) Em 11.12.2013 foi proferido pela Adjunta da Chefe do Serviço de Finanças de Oeiras 3, despacho de concordância com a informação transcrita na alínea antecedente e indeferido o pedido da ora
Reclamante (cfr. fls. 7 do PEF).
G) Através do ofício n.º 910107 foi o Administrador de Insolvência da ora Reclamante notificado
do despacho mencionado na alínea antecedente em 16.12.2013 (cfr. fls. 9 e 10 do PEF).
H) A presente Reclamação foi apresentada em 02.01.2011 (cfr. fls. 23 dos autos).
3.1. Julgando, previamente, que não se verifica o invocado erro na forma de processo e que é
de aceitar a subida imediata da presente reclamação dado que a subida apenas a final lhe retiraria o
efeito útil, a sentença apreciou, em seguida, a também invocada ilegalidade do acto de indeferimento
proferido pelo OEF quanto ao pedido de extinção da execução fiscal em virtude da declaração de
insolvência da executada, tendo concluído pela improcedência da reclamação e alinhando a seguinte
fundamentação:
− Qualquer que seja a causa de dissolução de uma sociedade, ela acarreta uma fase de liquidação
do património societário, sendo que, como decorre do disposto no n.º 2 do art. 160º do CSC, a sociedade
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só é considerada extinta após o registo do encerramento da liquidação, mantendo até lá a personalidade
jurídica, sujeito de direitos e obrigações, a quem continua a ser aplicável, embora com as necessárias
adaptações e em tudo que não for incompatível com o regime processual de liquidação, as disposições
que regem as sociedades não dissolvidas (cfr. art. 146º do CSC).
Isto é, a dissolução é apenas uma modificação da situação jurídica da sociedade, que se caracteriza
pela sua entrada em liquidação.
− No âmbito do CIRC são sujeitos passivos deste imposto, entre outros, as sociedades comerciais
com sede ou direcção efectiva em território português, as quais são tributadas pelo respectivo lucro
até à cessação de actividade [art. 2º, alínea a), e art. 3º, nº1, alínea a)], cessação que, relativamente às
sociedades em liquidação, só ocorre na data de encerramento da liquidação [art. 7º, nº5, alínea a)]. Ou
seja, a sociedade dissolvida só se considera extinta após o registo do encerramento da liquidação (nº 2
do art. 160º do CSC), razão por que deverá ser apresentada no serviço de finanças, no prazo de 30 dias
a contar da data da cessação de actividade, a respectiva declaração de cessação de actividade, indicando
no Q. 07 a data de encerramento da liquidação.
Por conseguinte, em termos fiscais e designadamente para a aplicação dos mecanismos estruturais do IRC, o que é decisivo é a cessação de actividade, a qual só ocorre nas situações expressamente
previstas no n.º 5 do art. 7º do CIRC.
Assim, qualquer que seja a causa da dissolução, a sociedade em liquidação continua a existir
enquanto sujeito passivo de IRC, permanecendo vinculada a obrigações fiscais (art. 117º do CIRC) e
mesmo em sede de IVA, pois que o Administrador de insolvência deverá proceder à venda dos bens
que compõe a massa insolvente (art. 158º do CIRE), liquidando o imposto à taxa que se mostrar devida,
nos termos dos arts. 19º a 26º e 78º do CIVA (entregando ao Estado a diferença entre o IVA liquidado
nas vendas e o deduzido nas compras aos seus fornecedores, nesse período).
− Da conjugação do disposto nos arts. 1º, 46º e 51º n.º 1 alínea c), todos do CIRE, poder-se-ão
considerar dívidas tributárias da massa insolvente todas aquelas cujo facto gerador ocorra após o momento da declaração de insolvência: e as dívidas da massa insolvente deverão, nos termos da 1ª parte
do nº1 do art. 46ºe do art. 172º do CIRE, ser pagas pelo Administrador de Insolvência, nas datas dos
respectivos vencimentos, antes dos créditos sobre a insolvência.
− No caso concreto dos autos, não obstante a decisão da fixação da coima e a instauração do
processo de execução fiscal tenham ocorrido em data posterior à da declaração de insolvência da sociedade executada, tal coima respeita a factos ou a infracções ocorridas anteriormente à declaração de
insolvência. E assim sendo, não nos encontramos perante uma dívida da massa insolvente, mas perante
uma dívida anterior, ou seja, perante uma dívida da insolvente.
Embora não discordando da orientação jurisprudencial constante do ac. do STA, de 9/2/2011,
proc. n.º 0617/10, no caso, o facto de se estar perante uma execução fiscal por coimas aplicadas relativamente a factos anteriores à declaração de insolvência não poderá, só por si, implicar a automática
extinção da execução fiscal, pois que, a ser assim não se vislumbra como poderia a A.T. fazer accionar
a responsabilidade subsidiária que eventualmente entenda ser devida, a qual se encontra regulamentada
no art. 8º do RGIT.
− E se é possível accionar a responsabilidade subsidiária dos gerentes ou administradores da
sociedade devedora pelas coimas aplicadas a esta, e se essa responsabilidade apenas se pode efectivar
através do mecanismo da reversão da execução fiscal, então é forçosamente de concluir que tem de
existir execução fiscal revertível contra os responsáveis subsidiários, sob pena de na maior parte dos
casos se tornar inócua a existência do art. 8º do RGIT (pelo menos nos casos de devedores originários
insolventes).
Sendo que esta reversão pode e deve ocorrer independentemente do facto de a devedora originária
ter ou não sido declarada insolvente, porque a lei não faz depender a reversão da execução fiscal por
dívidas de coimas da não insolvência ou até da efectiva extinção da sociedade devedora originária.
Daí que não obstante não se vislumbrarem quaisquer efeitos práticos da manutenção da execução
fiscal em questão sobre o património da insolvente (já que todos os bens que lhe pertenciam se consideram apreendidos à ordem da massa insolvente), não se possa reconhecer a existência de um direito
legítimo e automaticamente decorrente da lei a ver reconhecida a extinção de um processo de execução
fiscal que constitui condição para uma futura e eventual efectivação de responsabilidade subsidiária
dos gerentes e administradores, nos termos do disposto no art. 8º do RGIT.
3.2. Discordando do assim decidido, a recorrente convoca o teor do acórdão desta Secção do STA,
de 9/2/2011, no proc. n.º 0617/10 e continua a sustentar que tendo o procedimento contra-ordenacional,
a decisão de aplicação de coima e o PEF operado após a declaração de insolvência e sendo esta equiparada à morte do infractor, então, após aquela, não se justifica a aplicação de quaisquer coimas.
3.3. Assim, em face das Conclusões da recorrente e do teor do Parecer do MP, a questão a decidir
reconduz-se à de saber se a presente execução fiscal podia ter sido instaurada e prosseguido em face
do disposto no art. 146º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE) e se a dívida
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exequenda, constituída por coimas fiscais aplicadas depois da declaração de insolvência da sociedade,
deve ser extinta por virtude de a insolvência ser equiparável à morte do infractor.
Vejamos.
4.1. De acordo com o disposto nos arts. 61º e 62º do RGIT, o procedimento por contra-ordenação
extingue-se, além do mais, com a morte do arguido e também a obrigação de pagamento da coima e
de cumprimento das sanções acessórias se extingue com a morte do infractor.
E neste âmbito a jurisprudência do STA (bem referenciada no Parecer do MP e nas alegações
de recurso) tem vindo a considerar que, para o efeito que aqui releva, a dissolução de uma sociedade
equivale à morte do infractor, daí decorrendo a extinção da obrigação do pagamento de coimas e da
execução fiscal instaurada para a sua cobrança coerciva, nos termos do disposto no art. 62º do RGIT e
na alínea a) do n.º 2 do art. 176º do CPPT.
Trata-se, aliás, de jurisprudência reiterada e uniforme (conforme pode constatar-se da leitura
dos acórdãos proferidos em 3/11/1999, no proc. n.º 24.046; em 21/1/2003, no proc. n.º 01895/02; em
26/2/2003, no proc. n.º 1891/02; em 12/1/2005, no proc. n.º 1569/03; em 6/10/2005, no proc. n.º 715/05;
em 16/11/2005, no proc. n.º 524/05; em 27/2/2008, no proc. n.º 1057/07; em 12/3/2008, no proc.
n.º 1053/07; em 16/4/2008, no proc. n.º 994/07; em 28/5/2008, no proc. n.º 31/08; em 9/2/2011, no proc.
n.º 617/10; em 21/5/2014, no proc. n.º 457/14) e que, em termos de doutrina, colhe apoio de Alfredo José
de Sousa e Silva Paixão (1) e de Jorge Lopes de Sousa, (2) que considera que «…é essa a única solução
que se harmoniza com os fins específicos que justificam a aplicação de sanções, que são de repressão e
prevenção e não de obtenção de receitas para a administração tributária».
E pese embora o diverso enquadramento que sobre esta matéria os tribunais da jurisdição comum
têm vindo a adoptar, em face do disposto nos arts. 141º, 146º, n.º 2 e 160º, n.º 2, todos do Código das
Sociedades Comerciais, (3) crê-se que a especificidade das relações jurídico-tributárias continua a
justificar um diverso enquadramento jurídico quanto ao momento em que se deverá ficcionar «a morte
da pessoa colectiva», sendo que neste sentido parece apontar o entendimento legislativo substanciado
na Lei n.º 16/2012, de 20/4 [diploma que introduziu diversas alterações ao Código da Insolvência e da
Recuperação de Empresas (CIRE)], nomeadamente em face da redacção introduzida no art. 65º:
«[...]
1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — As obrigações declarativas a que se refere o número anterior subsistem na esfera do insolvente e dos seus legais representantes, os quais se mantêm obrigados ao cumprimento das obrigações
fiscais, respondendo pelo seu incumprimento.
3 — Com a deliberação de encerramento da actividade do estabelecimento, nos termos do n.º 2 do
artigo 156º, extinguem -se necessariamente todas as obrigações declarativas e fiscais, o que deve ser
comunicado oficiosamente pelo tribunal à administração fiscal para efeitos de cessação da atividade.
4 — Na falta da deliberação referida no número anterior, as obrigações fiscais passam a ser da responsabilidade daquele a quem a administração do insolvente tenha sido cometida e enquanto esta durar.
5 — As eventuais responsabilidades fiscais que possam constituir -se entre a declaração de insolvência e a deliberação referida no n.º 3 são da responsabilidade daquele a quem tiver sido conferida
a administração da insolvência, nos termos dos números anteriores.»
Acrescendo, ainda, que também não pode proceder o argumento (constante da sentença recorrida)
no sentido de que não haverá lugar à extinção da execução fiscal por só por via de tal execução se
permitir à AT «fazer accionar a responsabilidade subsidiária que eventualmente entenda ser devida, a
qual se encontra regulamentada no artigo 8º do RGIT»: como bem aponta o MP, tal fundamento não
faz sentido, uma vez que havendo lugar à extinção da responsabilidade obrigacional da executada
originária, já não poderia haver lugar à responsabilidade subsidiária.
4.2. Neste contexto e em face de tal enquadramento jurídico importa, então, apreciar a questão
suscitada nos autos: aferir se a dívida exequenda, constituída por quantia reportada a uma coima fiscal,
deve ser extinta por virtude de a coima ter siso aplicada após a declaração de insolvência da sociedade,
insolvência que seria equiparável à morte do infractor
Ponto é, portanto, face ao direito que se tem por aplicável, que o processo de contra-ordenação
haja sido instaurado ou a coima haja sido aplicada após a declaração de insolvência.
Ora, nem do Probatório nem de outros elementos documentais constantes dos autos fica a saber-se
tal facto: (i) apesar de constar do Probatório a data em que foi proferida a sentença judicial (2/5/2013)
que declarou insolvente a sociedade recorrente, (ii) apesar de constar, igualmente, que a dívida exequenda
resulta de coima fiscal que foi aplicada num processo de contra-ordenação instaurado em 14/5/2013 e
que a execução subsequente foi instaurada em 24/10/2013, e (iii) apesar de também resultar dos demais
elementos dos autos que a prática do facto típico da contra-ordenação está reportada a 10/4/2013, não
foi, porém, apurada a data em que opera a declaração de falência (data do trânsito em julgado daquela
decisão proferida em 2/5/2013) nem a data em que foi aplicada a coima aqui questionada (apenas se
apurou a data em que foi instaurado o respectivo processo de contra-ordenação).
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E porque, atento o regime jurídico acima explanado, aquela factualidade se mostra imprescindível
para a decisão de direito, impõe-se a ampliação da decisão de facto em ordem a constituir base suficiente
para aquela (decisão de direito), aplicando, então, aos factos que vierem a ser apurados e especificados,
o regime jurídico supra explicitado (nº 3 do art. 682º e n.º 1 do art. 683º, ambos do novo CPC).
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar
a baixa dos autos ao Tribunal «a quo» para que, ampliada a pertinente matéria de facto, seja apreciada,
de acordo com o regime jurídico acima explicitado, a presente reclamação de acto praticado pelo órgão
de execução fiscal.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão Seia.
(1) Código de Processo Tributário, 4ª ed., p. 425.
(2) Código de Procedimento e Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6ª ed., Anotações 6 a 8 ao art. 176º,
pp. 306 a 308.
(3) De que são exemplo quer os arestos do STJ e dos Tribunais da Relação, quer a doutrina, referenciados no douto
Parecer do MP.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Prescrição da obrigação tributária. Termo inicial. Caducidade da isenção da sisa.
Sumário:
I — O prazo de prescrição conta-se, salvo disposição especial em contrário, nos
impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu
(n.º 1 do artigo 48.º da LGT).
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Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de reclamação de actos do órgão de
execução fiscal com o n.º 1230/13.0BELRS:
1. RELATÓRIO
1.1 A………… (adiante Executado, Reclamante ou Recorrente), executado por reversão num
processo de execução fiscal, reclamou para o Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, 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 Lisboa 11 que indeferiu o pedido de suspensão da venda do bem
que lhe foi penhorado nesse processo, formulado com fundamento na prescrição da obrigação tributária
correspondente à dívida exequenda, proveniente de Imposto de Sisa, na falta de citação da devedora
originária para a execução fiscal e na violação do princípio da proporcionalidade, por se lhe afigurar
manifestamente desnecessário à garantia do crédito tributário e, por isso, excessivo, vender um bem
que se encontra já penhorado na pendência da impugnação judicial em que se discute a legalidade da
liquidação que deu origem à dívida exequenda.
1.2 O Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa julgou a reclamação judicial improcedente. Isto, em
síntese, porque considerou que
• não se verifica a prescrição da dívida exequenda, uma vez que o prazo apenas começa a contar-se da verificação da condição resolutiva da isenção prevista no n.º 3 do art. 11.º do Código do Imposto
Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações (CIMSISD), ou seja, decorridos que
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sejam três anos sobre a aquisição sem que se verifique a revenda, como prescreve o n.º 1 do art. 16.º
do mesmo Código;
• deve considerar-se validamente efectuada a citação do Reclamante, uma vez que, contrariamente
ao que sustenta o Reclamante, àquele não são aplicáveis as regras do Código de Procedimento e de
Processo Tributário (CPPT), mas antes as regras do Código de Processo Civil (CPC); quanto à invocada
falta de citação da devedora originária, apenas poderia erigir-se em causa de pedir em sede de oposição
à execução fiscal e já não na reclamação judicial;
• quanto à pretendida suspensão do processo executivo enquanto estiver pendente a impugnação
judicial deduzida contra a liquidação que deu origem à dívida exequenda, a mesma só seria possível
caso estivesse garantido o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, sendo que não foi prestada
garantia e o Reclamante não demonstra que a penhora garanta esse valor.
1.3 O Executado por reversão e Reclamante não se conformou com essa sentença e dela recorreu
para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição do recurso a respectiva motivação, que resumiu em conclusões do seguinte teor: «
a) O Recorrente invocou na sua reclamação que, não obstante se viesse a entender que a penhora efectuada não garantia a dívida, o bem em causa não poderia ser vendido até à decisão sobre
a impugnação judicial.
b) Por tal venda colidir com o princípio da proporcionalidade a que a Administração Tributária
se encontra vinculada nas suas relações com os contribuintes, pelo que, sempre a venda deveria ter
sido suspensa.
c) Constitui causa de nulidade da sentença a falta de pronúncia sobre questões de que o juiz deva
conhecer (n.º 1 do art. 125.º do CPPT e entre outros, vide o acórdão desse STA de 09/07/2013, tirado
no Recurso n.º 05594/12).
d) Assim, salvo o devido respeito e melhor opinião, a douta Sentença recorrida é nula por omissão
de pronúncia, pelo que não deve, desde logo, permanecer na ordem jurídica.
e) Não se aceita o entendimento acolhido na douta Sentença recorrida, no sentido de que o prazo
de prescrição da dívida de SISA só inicia o seu decurso quando cessa a isenção.
f) O termo inicial da contagem do prazo de prescrição da obrigação tributária, em caso de verificação da condição resolutiva da isenção de Sisa, reporta à data do facto tributário e não à data da
revogação da isenção (arts. 11.º n.º 3, 16.º n.º 1 do CIMSISD e 48.º n.º 1 da LGT), assim se decidiu,
entre outros, no recente Acórdão do Pleno desse STA de 10/04/2013, proferido no Recurso n.º 01135/12.
g) No caso “sub judice” o facto tributário ocorreu em 20 de Dezembro de 2000, tendo o início
do decurso do prazo de prescrição ocorrido em 1 de Janeiro de 2001 e terminado em 1 de Janeiro de
2009, data em que se completaram os 8 anos do prazo prescricional (art. 48.º da LGT).
h) Sendo que a liquidação de SISA foi efectuada em 17 de Junho de 2010, resulta evidente que
quando esta foi efectuada já a obrigação tributária se encontrava prescrita.
i) A prescrição é do conhecimento oficioso, devendo a Administração Tributária dela conhecer
em sede de execução fiscal, o que constitui jurisprudência pacífica.
j) A dívida encontra-se prescrita e a Administração Tributária não conheceu da prescrição, não
obstante a tal estar obrigada, o que seria razão para a extinção do processo de execução fiscal, pelo
que, por maioria de razão, para a suspensão da venda e do próprio processo executivo, devendo assim
a reclamação ter procedido.
k) Assim, a douta Sentença recorrida ao ter considerado que o decurso do prazo de prescrição da
dívida de SISA, só se iniciou depois de cessada a isenção, decidindo contra jurisprudência emanada
do Pleno desse STA.
l) Preconizou uma errónea interpretação das normas jurídicas aplicáveis, padecendo de erro de
julgamento, não podendo em consequência permanecer na ordem jurídica.
m) Ainda que o bem penhorado não fosse suficiente para garantir a dívida, não podia ser vendido
até à decisão sobre a impugnação, como foi peticionado.
n) Nas suas relações com os contribuintes, a Administração Tributária actua vinculada ao princípio
da proporcionalidade que a impede de afectar os direitos ou interesses legítimos dos administrados
em termos não adequados e proporcionais aos objectivos a realizar (art. 266.º, n.º 2, da CRP, art. 5.º,
n.º 2, do CPA e art. 55.º da LGT).
o) “Este princípio obriga a administração tributária a abster-se da imposição ao contribuintes de
obrigações que sejam desnecessárias à realização dos fins que aquela visa prosseguir” (DIOGO LEITE
DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, in Lei Geral Tributária
comentada e anotada, Vislis, 1999, p. 164).
p) Ora, vender um bem penhorado em execução fiscal, por dívida que se encontra impugnada, é
manifestamente desnecessário, por a Administração Tributária ter o crédito garantido, podendo vender
o bem depois de do trânsito em julgado da decisão que recair sobre a impugnação.
q) Sob pena de o ora Recorrente perder o seu direito de propriedade por uma dívida que pode
vir a ser anulada.
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r) O que constitui uma afectação dos seus direitos e interesses legítimos, em termos não adequados
e desproporcionais, sendo o despacho na origem da reclamação ilegal por violação do princípio da
proporcionalidade, pelo que sempre deveria aquela ter merecido provimento.
s) Assim, também pelo ora exposto, a douta Sentença recorrida ao ter mantido na ordem jurídica
o despacho reclamado, preconizou uma errónea interpretação das normas jurídicas aplicáveis, padecendo de erro de direito e não podendo, em consequência, permanecer na ordem jurídica.
Nestes termos […] deve o presente recurso ser julgado procedente, pelas razões expendidas,
sendo revogada a douta Sentença do Tribunal “a quo” e, em consequência, ser anulado o despacho
na origem dos presentes autos […]» (1).
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito devolutivo.
1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
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
com fundamento na prescrição da obrigação tributária subjacente à dívida exequenda. Na parte que se
refere a essa questão, o parecer é do seguinte teor:
«[…] No que respeita à questão da prescrição da dívida exequenda entendeu-se na sentença
recorrida, invocando a jurisprudência do acórdão de 28/11/2012 (proc. n.º 0865/12), que o prazo de
prescrição tem o seu termo inicial em 20/12/2003, data em que terminou o prazo de 3 anos previsto no
n.º 1 do artigo 16.º do CIMSISSD, segundo a tese de que o prazo só começa a correr quando o direito
puder ser exercido, nos termos do artigo 360.º, n.º 1, do Código Civil.
Sucede que a doutrina consolidada actualmente no STA é exactamente a contrária daquela que
resulta do aresto citado na sentença recorrida. Com efeito, de acordo com o acórdão de do Pleno da
secção de contencioso do STA de 10/04/2013, proferido no âmbito do processo n.º 01135/12, «O prazo
de prescrição conta-se, salvo o devido respeito, nos impostos de obrigação única, a partir da data em
que o facto tributário ocorreu (n.º 1 do art. 48.º da LGT). O termo inicial da contagem do prazo de
prescrição da obrigação tributária, em caso de verificação da condição resolutiva da isenção de Sisa
(arts. 11.º n.º 3, 16.º n.º 1 CIMSISD e 48.º n.º 1 da LGT) reporta à data do facto tributário e não à data
da revogação da isenção». A referida doutrina foi sufragada pelo acórdão do Pleno de 13/11/2013
(proc. n.º 0728/12).
Nos termos do artigo 2.º do CIMSISD o facto tributário verifica-se com a transmissão do prédio. Resulta da matéria de facto dada como assente que o imóvel foi adquirido pela Recorrente em
20/12/2000, altura em que se encontrava em vigor o artigo 180.º do CIMSISD, com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do Dec.-Lei 472/99, de 8 de Novembro, que para efeitos de prescrição manda
aplicar o disposto nos artigos 48.º e 49.º da Lei Geral Tributária.
Ora, nos termos do artigo 48.º da Lei Geral Tributária, o prazo de prescrição é de 8 anos, o qual
se conta, no caso de impostos de obrigação única, como é o caso da sisa, a partir da data em que o
facto tributário ocorreu.
Tendo o facto tributário ocorrido em 20/12/2000, data em que o imóvel foi adquirido, o prazo de
prescrição terminou em 20/12/2008, caso não tenham entretanto ocorrido quaisquer factos interruptivos ou suspensivos da prescrição.
Da matéria de facto resulta que a liquidação do imposto de sisa foi efectuada em 17/06/2010
e que a citação do Recorrente ocorreu em 15/10/2011, data em que se presume ter recebido a carta
registada que lhe foi remetida para o seu domicílio, após fixação da nota de citação, na modalidade
de citação com hora certa.
Resulta, assim, que aquando da liquidação do imposto em 17/06/2010 já a obrigação tributária
tinha prescrito, uma vez que até 20/12/2008, data do termo do prazo de prescrição, não ocorreu qualquer facto interruptivo ou suspensivo, nos termos do artigo 49.º da Lei Geral Tributária (incongruência
do sistema legal ao permitir que na prática o prazo de caducidade do exercício do direito de liquidação seja superior ao prazo de prescrição, de acordo com a doutrina jurisprudencial supra citada).
A solução dada a esta questão prejudica o conhecimento das demais (n.º 2 do artigo 608.º do
Código de Processo Civil).
Tendo a sentença recorrida decidido em sentido contrário, padece do vício de errónea interpretação e aplicação da lei, motivo pelo qual deve ser revogada e substituída por acórdão de que julgue
verificada a prescrição da dívida exequenda».
1.7 Dispensaram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, atento o carácter urgente do
processo.
1.8 As questões a apreciar e decidir são as de saber se a sentença recorrida
a) enferma de nulidade por omissão de pronúncia quanto à invocada questão da violação do
princípio da proporcionalidade [cfr. conclusões a) a d)];
b) fez correcto julgamento quando considerou que a obrigação tributária correspondente à dívida
exequenda não estava prescrita [cfr. conclusões e) a l)]; se ambas as questões forem respondidas negativamente, haverá ainda que apreciar
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c) se a venda do bem penhorado antes de decidida a impugnação judicial instaurada contra a
liquidação de sisa que deu origem à dívida exequenda viola o princípio da proporcionalidade [cfr.
conclusões m) a s)].
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
«
1. Foi instaurada a execução fiscal n.º 3344201001091336 contra B…………, Lda., por dívida
de imposto municipal de sisa e juros compensatórios, nos montantes respectivos de 283.317,21 € e
72.684,45 (cfr. capa do PEF apenso e informação a fls. 103 dos autos);
2. Resulta a dívida do facto de a devedora originária ter adquirido em 20/12/2000 o prédio rústico
inscrito na matriz predial da freguesia do ……… sob o artigo n.º 178, beneficiando de isenção de sisa
nos termos do art. 11.º, n.º 3, do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões
e Doações, uma vez que se destinava a revenda (cfr. informação executiva a fls. 103);
3. A devedora originária apenas efectuou a revenda do imóvel em 09/01/2004, à firma C…………,
S.A., tendo esta sociedade beneficiado de isenção de IMT, uma vez que a aquisição foi também feita
para revenda (cfr. informação executiva a fls. 103);
4. A Administração tributária, no pressuposto da caducidade da isenção em 20/12/2003 e não
tendo a devedora originária efectuado o pagamento da sisa devida no prazo de 30 dias a contar daquela data, procedeu, em 17/06/2010, à liquidação do imposto e juros compensatórios, nos montantes
indicados supra, em 1) (cfr. nota de liquidação, a fls. 3 e informação executiva a fls. 103);
5. Em 08/10/2010, foi extraída a certidão de dívida que serve de base à execução fiscal (cfr.
informação executiva a fls. 103);
6. Em sequência do despacho de reversão de 29/07/2011 (consta a fls. 112 do apenso), por carta
registada com aviso de recepção enviada em 03/08/2011 para a morada que consta do processo executivo, foi efectuada citação do reclamante por reversão, tendo a mesma sido devolvida com indicação
postal de “avisado” “não reclamado” (cfr. citação, sobrescrito de remessa e talões de registo e A/R
a fls. 116 do apenso);
7. Em 01/09/2011, foi expedida carta precatória para o serviço de finanças de Almada – 2 a fim
de ali se proceder à citação do reclamante na qualidade de responsável subsidiário (cfr. informação
executiva a fls. 103 dos autos; despacho a ordenar a expedição de carta precatória, a fls. 69 do apenso);
8. Em 03/10/2011 foi efectuada diligência de citação do reclamante/revertido na morada constante
do processo executivo e que corresponde à indicada na petição inicial da reclamação (cfr. fls. 125 dos
autos e fls. 137 a 139 do apenso);
9. Não tendo o citado sido encontrado, foi deixada nota de diligência e marcada citação com
hora certa para o dia 10/10/2011, às 14h30 (cfr. certidões de diligência e de citação com hora certa
junta a fls. 139 do apenso);
10. Não tendo o citado sido encontrado, foi afixada nota de citação e efectuada a advertência a
que se refere o art. 241.º do CPC então vigente, através de carta registada expedida para a residência
do citando em 12/10/2011 (cfr. fls. 138 do apenso);
11. Foi efectuada penhora de bens do revertido/reclamante;
12. Foi marcada venda do imóvel penhorado para o dia 21/08/2012;
13. O reclamante requereu a suspensão da venda, via fax, em 21/08/2012 (cfr. fls. 251 e 258 do
apenso);
14. O pedido foi indeferido por despacho de 21/08/2012 com os fundamentos da informação em
que está exarado (cfr. fls. 117 e 118 dos autos);
15. Do indeferimento do pedido de suspensão da venda, foi o reclamante notificado por ofício da
mesma data, expedido sob registo postal de 24/08/2012 (cfr. fls. 258/259 do apenso);
16. A dívida exequenda foi impugnada judicialmente pela devedora originária, não tendo sido
prestada qualquer garantia no processo executivo (cf. art. 41.º da douta p.i. e informação executiva
a fls. 103);
17. A primitiva petição inicial de reclamação foi apresentada em 10/10/2012 (cfr. fls. 32 dos
autos)».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
O Serviço de Finanças de Lisboa instaurou uma execução fiscal contra uma sociedade para cobrança
de dívida de sisa, proveniente da caducidade da isenção nos termos dos arts. 11.º, n.º 3 e 16.º, n.º 1, do
CIMSISD, na medida em que aquela sociedade, que adquiriu um prédio para revenda, revendeu-o já
depois de esgotado o prazo de 3 anos previsto na referida norma legal.
O órgão da execução fiscal reverteu a execução fiscal contra o ora Recorrente, a quem citou e
penhorou um bem imóvel. Tendo designado data para a venda do bem penhorado, veio o ora Recorrente
pedir a suspensão da venda, pedido que o Chefe do serviço de finanças indeferiu.
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O Executado por reversão reclamou judicialmente dessa decisão, ao abrigo do disposto no art. 276.º
e segs. do CPPT, invocando, em síntese, a prescrição da dívida exequenda, a nulidade por falta de citação
e que a execução deveria manter-se suspensa enquanto estivesse pendente a impugnação judicial que
a sociedade originária devedora deduziu contra o acto de liquidação da sisa que deu origem à dívida
exequenda, sob pena de violação do princípio da proporcionalidade.
O Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa indeferiu a reclamação, considerando improcedentes
todos os fundamentos invocados.
O Reclamante interpôs recurso da sentença, sustentando que houve omissão de pronúncia quanto à
invocada questão de violação do princípio da proporcionalidade e erro de julgamento quanto à questão
da prescrição.
Daí termos considerado como questões a apreciar e decidir as que deixámos enunciadas em 1.8.
2.2.2 DA NULIDADE POR OMISSÃO DE PRONÚNCIA
A nulidade por omissão de pronúncia, expressamente prevista no art. 125.º, n.º 1, do CPPT (2),
está directamente relacionada com o comando fixado n.º 2 do art. 608.º do novo Código de Processo
Civil (correspondente ao anterior art. 660.º) – 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».
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.
No caso sub judice o Recorrente sustenta que ocorre essa nulidade porque o Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa não se pronunciou sobre a questão da «violação do princípio da proporcionalidade».
Salvo o devido respeito, e como bem salientou o Representante do Ministério Público neste Supremo Tribunal Administrativo, a invocada violação do princípio da proporcionalidade, tal como foi
equacionada pelo Recorrente, «não assume autonomia como uma verdadeira questão, antes configura
um argumento invocado no âmbito da questão da suspensão da execução fiscal».
Ora, como a jurisprudência tem vindo a afirmar reiterada e uniformemente, a nulidade por omissão de pronúncia «não significa que o tribunal tenha de conhecer de todos os argumentos ou razões
invocadas pelas partes e só a falta de conhecimento de questões constitui nulidade por omissão de
pronúncia, como resulta do texto do art. 125.º do CPPT e da alínea d) do n.º 1 do art. 668.º [hoje
art. 615.º] do CPC» (3).
Ou seja, a violação do princípio da proporcionalidade foi invocada pelo Reclamante, não como
uma questão em sim mesma – que exigiria «a formulação do pedido de decisão relativo a matéria de
facto ou de direito sobre uma concreta situação de facto ou jurídica sobre que existam divergências,
formulado com base em alegadas razões de facto ou de direito» (4) –, mas como um argumento no
sentido de que deveria ter sido decretada a suspensão da execução fiscal enquanto não estivesse decidida a impugnação judicial deduzida contra a liquidação de sisa que deu origem à dívida exequenda,
revelando-se a prossecução da execução, com a venda, uma actuação administrativa desproporcionada
na ponderação entre os fins visados e os direitos e interesses legítimos do Reclamante.
Ora, quanto a esta questão, é indiscutível que a sentença recorrida dela conheceu, afirmando
taxativamente que inexistia motivo para suspender a execução fiscal, pois nem tinha sido prestada
garantia nem o Reclamante comprovou que a penhora garantisse o pagamento da dívida exequenda
e do acrescido. O facto de não o ter feito sob o mesmo enquadramento jurídico que lhe foi dado pelo
Reclamante não releva em termos da validade formal da sentença, tanto mais que o tribunal é livre na
apreciação do direito, não estando limitado pela interpretação e aplicação da lei efectuada pelas partes
(cfr. art. 5.º, n.º 3 (5), do novo Código de Processo Civil, a que antes correspondia o art. 664.º).
Concluímos, pois, que a sentença não enferma da nulidade por omissão de pronúncia que lhe
vem assacada.
2.2.3 DO ERRO DE JULGAMENTO - A PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
A questão que cumpre apreciar e decidir pode, resumidamente, enunciar-se nos seguintes termos:
o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da obrigação tributária, em caso de verificação
da condição resolutiva da isenção de sisa nos termos dos arts. 11.º, n.º 3, e 16.º, n.º 1, do CIMSISD,
reporta-se à data do facto tributário ou à data da revogação da isenção?
Na verdade, na sentença recorrida, que se louvou no acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
de 28 de Novembro de 2012, proferido no processo n.º 865/12 (6), considerou-se como termo inicial
do prazo da prescrição a data em que terminou o prazo de três anos para a revenda, previsto no n.º 1
do art. 16.º do CIMSISD. Isto, no entendimento de o prazo prescricional só começa a correr quando o
direito puder ser exercido, nos termos do art. 360.º, n.º 1, do Código Civil.
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Porém, como bem salientou o parecer do Procurador-Geral adjunto, esse entendimento não corresponde à jurisprudência actualmente consolidada desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo.
O acórdão do Pleno da Secção de 10 de Abril de 2013, proferido no processo n.º 1135/12 (7),
subscreveu a tese contrária, que, nos termos do respectivo sumário doutrinal, é a de que «[o] prazo de
prescrição conta-se, salvo o disposto em lei especial, nos impostos de obrigação única, a partir da data
em que o facto tributário ocorreu (n.º 1 do art. 48.º da LGT). O termo inicial da contagem do prazo
de prescrição da obrigação tributária, em caso de verificação da condição resolutiva da isenção de
Sisa (arts. 11.º n.º 3, 16.º n.º 1 CIMSISD e 48.º n.º 1 da LGT) reporta à data do facto tributário e não
à data da revogação da isenção».
A referida doutrina foi seguida pelo acórdão de 24 de Julho de 2013, proferido no processo
n.º 1183/13 (8); e foi considerada como jurisprudência consolidada, para efeitos de aferir da admissibilidade do recurso por oposição de acórdãos, pelos acórdãos de 30 de Outubro de 2013, proferido no
processo n.º 1183/13 (9), e de 13 de Novembro de 2013, proferido no processo n.º 728/12 (10), este do
Pleno, que a consideraram como jurisprudência consolidada para efeitos de aferir da admissibilidade
do recurso por oposição de acórdãos.
Aliás, tal entendimento foi também o seguido pelo Pleno da Secção do Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo relativamente a outros impostos (11).
Também nós sufragamos o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo de prescrição da obrigação tributária, em caso de verificação da condição resolutiva da isenção de sisa, nos
termos dos arts. 11.º n.º 3 e 16.º, n.º 1, do CIMSISD e do art. 48.º n.º 1 da LGT, se reporta à data do
facto tributário e não à data da revogação da isenção, pelas razões expressas no citado acórdão do Pleno
da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 10 de Abril de 2013 (rec.
n.º 1135/12), para cuja ampla e profícua fundamentação jurisprudencial e doutrinal remetemos, e que aí
se encontram desta forma sintetizadas: «[…] (i) não prevendo o n.º 1 do art. 48.º da LGT a suspensão
do prazo de prescrição no caso de benefícios fiscais de natureza condicionada (ao contrário do que
sucede com o prazo de caducidade da liquidação do imposto – alínea c) do n.º 2 do art. 46.º da LGT);
(ii) integrando a matéria da prescrição da obrigação tributária (quer os pressupostos da prescrição,
quer os pressupostos relativos ao regime do respectivo prazo) o âmbito das garantias dos contribuintes
e (iii) fixando a LGT, como momento relevante para o termo inicial do prazo de prescrição, a ocorrência do facto tributário (sendo este o facto material que preenche os pressupostos legais da norma de
incidência do imposto e que determina o nascimento da obrigação tributária), não é de interpretar a
norma contida no n.º 1 do art. 48.º da LGT com outro sentido que não seja o de que, no caso, o prazo
de prescrição da sisa devida (imposto de obrigação única) se inicia a partir da data em que ocorreu
o facto tributário substanciado na transmissão (aquisição por parte do sujeito passivo respectivo) e
não a partir da data em que ocorreu a caducidade da condição a que ficara subordinada a isenção
de que o mesmo usufruiu».
Assim, tendo em conta que (i) nos termos do art. 2.º do CIMSISD o facto tributário se verifica
com a transmissão do prédio, (ii) que na situação sub judice o imóvel foi adquirido pela sociedade
originária devedora em 20 de Dezembro 2000, (iii) que nessa data se encontrava em vigor o art. 180.º
do CIMSISD, na redacção introduzida pelo art. 4.º do Decreto-Lei n.º 472/99, de 8 de Novembro, que,
para efeitos de prescrição, manda aplicar o disposto nos arts. 48.º e 49.º da LGT, (iv) que nos termos
do art. 48.º da LGT o prazo de prescrição é de 8 anos, (v) que esse prazo se conta, no caso de impostos
de obrigação única, como é o caso da sisa, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, somos a
concluir que, tendo o facto tributário ocorrido em 20 de Dezembro de 2000, data em que o imóvel foi
adquirido, o prazo de prescrição terminou em 20 de Dezembro de 2008, caso não tenham entretanto
ocorrido quaisquer factos interruptivos ou suspensivos da prescrição.
Da matéria de facto que foi dada como assente resulta que a citação do Recorrente se considera
efectuada em 15 de Outubro de 2011, data em que se presume a recepção da carta registada que lhe
foi remetida para o seu domicílio, após fixação da nota de citação, na modalidade de citação com hora
certa (cfr. arts. 240.º e 241.º do CPC, na anterior redacção).
Ou seja, à data da citação do Recorrente, se não se verificaram entretanto factos interruptivos ou
suspensivos da execução fiscal, já se verificara a prescrição da execução fiscal.
Tenha-se presente que, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 48.º da LGT (12), esses factos podem
dizer respeito ao devedor principal como ao devedor subsidiário, sendo que «[a] produção de efeitos
pelas causas de suspensão e prescrição em relação a todos os devedores, que se estabelece no n.º 2
deste art. 48.º, será «um corolário do princípio da unicidade da relação jurídica tributária em relação
aos diferentes obrigados pelo seu cumprimento, tal como é entendida no art. 18.º da LGT» (Neste
sentido pode ver-se BENJAMIM SILVA RODRIGUES, A Prescrição no Direito Tributário, publicado
em Problemas Fundamentais de Direito Tributário, Vislis Editores, 1999, página 286)» (13).
É certo que consta dos autos que a sociedade originária devedora deduziu impugnação judicial,
facto que, atento o disposto no n.º 1 do art. 49.º da LGT, poderia relevar (14) no apuramento da prescrição.
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Acontece porém que, apesar de a sentença não ter fixado a data em que a impugnação judicial
foi deduzida, é manifesto que não o poderá ter sido antes da liquidação e esta ocorreu apenas em 17 de
Junho de 2010 (cfr. facto provado sob o n.º 4), ou seja, quando estava já prescrita a obrigação tributária.
Assim, contrariamente ao que decidiu a sentença recorrida, a obrigação tributária está prescrita,
motivo por que deve ser concedido provimento ao recurso, revogada aquela sentença e, na procedência
da reclamação judicial, anulado o despacho reclamado, como decidiremos a final.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do citado acórdão do Pleno
da Secção de 10 de Abril de 2013, proferido no processo n.º 1135/12:
I - O prazo de prescrição conta-se, salvo disposição especial em contrário, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu (n.º 1 do art. 48.º da LGT).
II - O termo inicial da contagem do prazo de prescrição da obrigação tributária, em caso de verificação da condição resolutiva da isenção de sisa (arts. 11.º n.º 3, 16.º n.º 1 CIMSISD e 48.º n.º 1 da
LGT) reporta à data do facto tributário e não à data da revogação da isenção.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
e, em substituição, julgando a reclamação judicial procedente, declarar prescrita a dívida exequenda.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro Gonçalves.
(1) Porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgem aqui em tipo
normal.
(2) «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».
(3) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas
Editora, 6.ª edição, II volume, anotação 10 b) ao art. 125.º, pág. 364, com abundante indicação de jurisprudência.
(4) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, idem.
(5) «O juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de
direito».
(6) No Apêndice ao Diário da República de 8 de Novembro de 2013 (http://dre.pt/pdfgratisac/2012/32240.pdf), págs.
3679 a 3684, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d595fe4e1d9cc6b680
257acd004de9fd?OpenDocument.
(7) No Apêndice ao Diário da República de 6 de Março de 2014 (http://dre.pt/pdfgratisac/2013/32420.pdf), págs. 130
a 138, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cbe4b72185fbd0ca80257b5c
003b7a33?OpenDocument.
(8) No Apêndice ao Diário da República de 26 de Maio de 2014 (http://dre.pt/pdfgratisac/2013/32230.pdf), págs. 3262
a 3267, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cc80f7af735904a680257be
400317843?OpenDocument.
(9) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
91de8dac5e677cb980257c1a00570777?OpenDocument
(10) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
3a208c4bbf5ce0e180257c2a0038516d?OpenDocument.
(11) Vide o acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 24 de Fevereiro
de 2010, proferido no processo n.º 873/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 3 de Março de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32410.pdf), págs. 49 a 54, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
2fa158d8209225f7802576dd00502ffa?OpenDocument.
(12) «As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários».
(13) Cfr. DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral
Tributária Anotada e Comentada, Encontro da Escrita, 4.ª edição, anotação 6 ao art. 48.º, pág. 392.
(14) Sobre os efeitos desse facto, consoante tenha ocorrido antes ou depois de 30 de Dezembro de 2006, vide o acórdão
da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril de 2013, proferido no processo
n.º 431/13, publicado no Apêndice ao Diário da República de 15 de Abril de 2014 (http://dre.pt/pdfgratisac/2013/32220.pdf),
págs. 1723 a 1727, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e460098f2b447
0e780257b6500547c8e?OpenDocument.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Reclamação de actos do órgão de execução fiscal. Inutilidade superveniente da lide.

2428
Sumário:
I — A inutilidade superveniente da lide ocorre quando, por facto ocorrido na pendência da instância, a solução do litígio deixe de ter todo o interesse e utilidade,
conduzindo, por isso, à extinção da instância [artigo 287.º, alínea e), do Código
de Processo Civil].
II — Tendo sido proferida decisão expressa do órgão de execução fiscal indeferindo o
pedido de dispensa prestação de garantia requerido pelo responsável subsidiário
contra quem foi revertida a execução, com o fundamento de que não estavam
verificadas nem provadas as condições previstas para tal dispensa, e tendo este
reclamado nos termos do artigo 276.º do Código de Procedimento e Processo
Tributário de tal indeferimento, subsiste a utilidade objectiva de tal lide mesmo
que, posteriormente o processo de execução fiscal venha a ser suspenso com fundamento em «excussão-reversão», porquanto o responsável subsidiário mantém
interesse na contestação daquela decisão de indeferimento, sob pena da mesma
se consolidar no processo.
Processo n.º 713/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – O Representante da Fazenda Pública recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da
decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 31-12-2013, que julgou procedente a reclamação
apresentada por A…………., com os demais sinais dos autos, contra a decisão do Chefe de Finanças
Adjunto do serviço de Finanças de Vila do Conde que lhe indeferiu o pedido de dispensa de prestação
de garantia com vista à suspensão do processo de execução fiscal n.º 1902201001040995.
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 de execução fiscal interposta, nos termos do disposto no art. 276.º do CPPT, do despacho
proferido em 2013-05-09, pelo chefe de finanças do Serviço de Finanças de Vila do Conde (OEF), no
âmbito do processo de execução fiscal (PEF) n.º 1902201001040995 e apensos, que ali corre termos
e, que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia,
B. tendo, por sua vez, julgado improcedente a exceção dilatória (inominada) da falta de interesse
processual ou interesse em agir por parte do reclamante, apresentada pela Representação da Fazenda
Pública (RFP) e, não verificada a suscitada questão da inutilidade superveniente da lide.
C. 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 facto e de direito.
D. Pela sentença recorrida foram considerados provados, os seguintes factos, que não terão
sido adequadamente ponderados aquando da improcedência da excepção: O Reclamante foi declarado insolvente em 2010-12-14 A F…………… foi declarado insolvente em 2012-10-22 O despacho
de reversão foi lavrado em 2012-12-11 O despacho reclamado foi o de indeferimento do pedido de
dispensa de prestação de garantia.
E. Entende a Fazenda Pública, ao contrário do doutamente decidido na sentença recorrida, que
não só é possível à AT reverter dívidas tributárias de empresas contra os seus responsáveis subsidiários, após a referida empresa ter sido declarada insolvente, como existe mesmo, uma obrigação legal
para o fazer, pois,
F. por força do art. 23º, n.º 7 da LGT, “o dever de reversão previsto no n.º 3 deste artigo é extensível às situações em que seja solicitada a avocação de processos referida no n.º 2 do artigo 181º do
CPPT, só se procedendo ao envio dos mesmos a tribunal após despacho do órgão da execução fiscal,
sem prejuízo da adopção das medidas cautelares aplicáveis.
(sublinhado nosso).
G. Ou seja, declarada a insolvência da F…………., deve o OEF apreciar a possibilidade de reversão das dívidas tributárias, perante os indícios de insuficiência de bens penhoráveis que emergem
da referida declaração de insolvência, existindo portanto, a obrigação legal para a AT de verificar os
pressupostos legais de que depende a reversão contra os responsáveis subsidiários [cfr. art. 24º, n.º 1,
da Lei Geral Tributária (LGT)],
H. não podendo o OEF, ainda assim, praticar atos coercivos (penhoras e vendas de bens do responsável subsidiário), sem que tenha ocorrido a excussão do património da F……………., nos termos
do art. 23º, n.º 2 da LGT.
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I. O dever de avaliar a possibilidade legal de reversão decorre, não da avocação dos processos executivos (que pode inclusivamente não ocorrer), mas sim do conhecimento oficial/oficioso da
insolvência da F……………, contribuindo, assim, a AT para a efetiva salvaguarda dos princípios da
igualdade entre todos os contribuintes e, ao mesmo tempo, protege o interesse público de cobrança
dos créditos tributários.
J. Por outro lado, também não se concorda com a douta sentença, “Na sua contestação a Fazenda
Pública (a fls. 241) referiu que em face da declaração de insolvência do aqui Requerente o Processo de
Execução Fiscal havia sido suspenso, o que reiterou (a fls. 276 ss.) dizendo (…) por à data da apresentação da Reclamação o processo de execução fiscal estar já suspenso em virtude da sua insolvência,
bem como da insolvência da sociedade devedora originária.” (sublinhado nosso),
K. uma vez que a Fazenda Pública, na contestação que fez, nunca defendeu que o referido PEF
estava suspenso pela declaração de insolvência do Reclamante, mas sim da F……………., até porque,
tal como resulta dos Autos e considerados provados na sentença de que se recorre, tendo sido o Reclamante declarado insolvente em 2010-12-14, mas apenas revertido nos Autos da presente execução
fiscal em 2012-12-11,
L. nunca em 2012-11-03 (data do averbamento da suspensão por declaração de falência na
tramitação processual), poderiam ter sido suspensos por efeito da declaração de insolvência do
Reclamante, porque
M. nesta data, ele ainda não “existia” para os Autos da presente execução fiscal, na qualidade
de executado por reversão, sendo esta (reversão), condição para aquela (suspensão por insolvência
do Reclamante) ocorrer.
N. Também não se concorda que se retire do requerimento a fls. 276 ss., o sentido explanado na
conclusão J da presente, tal como o fez a douta sentença, pois, o que a Fazenda Pública defendeu, foi
exatamente o contrário,
O. no que diz respeito à produção dos efeitos de suspensão da insolvência do Reclamante nos
processos executivos onde ele é executado (originário ou subsidiário): “os efeitos suspensivos em
processos executivos oriundos da sua insolvência, só se iriam fazer sentir após a reversão das dívidas
da F…………. contra si e, após a liquidação desta”.
P. Por outro lado, sempre se diga que, mesmo que a F…………… não tivesse sido declarada insolvente ou, já tivesse sido encerrado o referido processo de insolvência e, portanto, o PEF em causa
não estivesse suspenso por esse motivo, sempre os referidos autos de execução fiscal estariam suspensos, relativamente ao aqui reclamante, por dois motivos que resultam da aplicação da lei, a saber,
Q. por um lado, ao abrigo da declaração de insolvência de 2010-12-14, nos termos do art. 100.º do
CIRE, com trânsito em julgado da sentença, muito antes da declaração de insolvência da F…………….
e, da reversão efetuada e,
R. por outro lado, ao abrigo, do já aqui aflorado art. 23º, n.º 2 da LGT “sem prejuízo do benefício
da excussão”, tal como o foram, como se constata ao consultar a tramitação processual do referido
PEF, junta à contestação da presente reclamação.
S. Assim, nos presentes Autos, ao contrário do que foi doutamente decidido na sentença recorrida,
entende a Fazenda Pública que, caso os Autos não estivessem suspensos pela declaração de insolvência da F………….., nunca o reclamante estaria concretamente sujeito a atos tributários tendentes à
cobrança coerciva das dívidas, pois,
T. beneficiaria, por direito próprio, da suspensão dos presentes autos de execução fiscal relativamente a ele (privativa, portanto), da sua declaração de insolvência e, não já da suspensão por
excussão — reversão, porque anterior a esta,
U. razão pela qual, entende a Fazenda Pública que o Reclamante não possui interesse processual
ou interesse em agir na presente reclamação.
V. Paradoxalmente, como já defendido, esta suspensão também só seria possível porque a reversão
foi efetuada nos presentes autos de execução fiscal contra o Reclamante, pois, ele só ‘existe’ para o
PEF, a partir do momento que adquire a posição de revertido,
W. sendo a partir daquele momento em que os autos de execução fiscal em causa, poderiam ficar
suspensos por declaração de insolvência de pessoa singular, muito embora tenha acontecido em data
anterior, como foi o caso em apreço.
X. Pelo exposto, entende a Fazenda Pública que como o propósito do Reclamante foi a suspensão da presente execução fiscal, encontrando-se esta, à data da presente Reclamação, suspensa por
declaração de insolvência da F………….. e, que mesmo faltando este motivo, a execução fiscal estaria
sempre suspensa, como vimos, pela declaração de insolvência do próprio Reclamante, afigura-se-nos
ocorrer inutilidade superveniente da lide que determina a extinção da presente instância, nos termos
do art. 277, alínea e) do novo Código de Processo Civil (CPC), aplicável ex vi art. 2º, alínea e) do
CPPT.
Y. Padece assim a douta sentença sob recurso de erro de julgamento de facto e de direito, porquanto fez errónea interpretação dos factos e aplicação do disposto nas normas legais aplicáveis in
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casu, por força do art. 23º, n.º 2 e 7 e, do art. 24º ambos da LGT, do art. 100º do CIRE e, do art. 277,
alínea e) do CPC.»
2 – O recorrido, A…………….. apresentou as suas contra alegações, concluindo da seguinte
forma:
«A) Decorre dos elementos vertidos nos autos que o processo de execução fiscal foi suspenso no
dia 03/11/2012, sendo o motivo de tal suspensão, o de “suspensão por declaração de falência” (print
junto como documento n.º1 com a contestação)
B) Sucede porém, que independentemente de tal suspensão, e após a declaração de insolvência da
sociedade executada originaria (declarada insolvente no dia 22/10/2012), foi o PEF revertido contra
o reclamante, para cobrança das dividas ali ainda em execução.
C) Reversão que se fundou, essencialmente, na circunstancia de aquela sociedade ter sido declarada insolvente e de ser insuficiente o seu património para a satisfação da divida exequenda.
D) Sendo que, na sequência daquele despacho de reversão foi o reclamante citado para a execução
fiscal, na qualidade de revertido.
E) E não obstante o reclamante ter referido, no requerimento que dirigiu ao chefe do serviço de
finanças de Vila do Conde, requerendo a dispensa de prestação de garantia com vista á suspensão da
execução fiscal, que ter sido declarado insolvente por sentença transitada em julgado e ter sido todo
o seu património apreendido para a massa insolvente, dizendo não ter meios económicos que lhe possibilitassem a constituição de uma garantia bancária ou caução, nem ter bens suscetíveis de penhora
sobre os quais pudessem ser constituída hipoteca voluntária ou penhor, foi ainda assim indeferido tal
pedido através do despacho aqui reclamado.
F) Temos assim, que não obstante figure no print junto como documento n.º 1 com a contestação
referente à tramitação do PEF, o de “Suspensão por declaração de falência”, o mesmo prosseguiu
com a reversão da execução contra o reclamante.
G) Sendo que figura ainda naquele mesmo print, que o PEF somente foi suspenso em 23/07/2013,
sendo o motivo de tal suspensão, o de “suspensão por excussão — reversão”, como tal indicado na
respectiva tramitação.
H) Temos assim, que à data em que foi deduzida a reclamação (27/05/2013), o PEF não se encontrava suspenso.
I) Sendo que o OEF também não o veio a suspender com fundamento na declaração de insolvência
do reclamante (declaração que havia sido efetuada por sentença de 14/12/2012).
J) Pelo que, tendo sido proferida pelo OEF a decisão de indeferimento (nos termos e com os
fundamentos em que o foi), que recaiu sobre o requerimento de dispensa que o reclamante lhe havia
dirigido aquando da oposição à execução para que foi citado na qualidade de revertido, que deduziu,
e não a acatando, por entender, que a mesma incorre em vícios motivadores da sua anulação, tem de
considerar-se que o reclamante possui legitimidade para a presente reclamação.
K) Como também, tem de entender-se que detinha à data da dedução da presente reclamação
interesse em agir, já que o PEF não se encontrava suspenso.
L) Pelo que, se pretendia afastar da ordem jurídica o despacho de indeferimento que recaiu sobre o seu pedido de dispensa de garantia com vista à suspensão da execução fiscal na pendência do
processo de oposição à execução que instaurou, afastando por conseguinte, também os seus efeitos,
tinha, como fez, que deduzir a reclamação prevista no artigo 276º ss do CPPT.
M) Não se pode assim, concluir, pela falta de interesse processual ou interesse em agir do reclamante.
N) Não padece portanto a douta sentença de qualquer erro de julgamento de facto e de direito,
nos termos pretendidos pela Fazenda Pública.»
3 – Por Acórdão de 30.04.2014, a fls. 393/400, Tribunal Central Administrativo Norte, veio declarar-se incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, com o fundamento de que este versa
exclusivamente matéria de direito, cabendo tal competência à secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo, perante a qual veio o recorrente suscitar o presente recurso.
4 – O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do
recurso, sustentando, em síntese, que o efeito suspensivo da execução fiscal não prejudica o conhecimento do pedido de dispensa de prestação de garantia apresentado pelo responsável subsidiário.
Mais sustenta que o órgão de execução fiscal não baseou a sua decisão de indeferimento na perda
de interesse na apreciação do pedido de dispensa de prestação de garantia em face de uma eventual
suspensão da execução fiscal, mas sim numa alegada falta de requisitos legais da dispensa, sendo esse
acto administrativo lesivo dos interesses do responsável subsidiário e aqui recorrido que está em causa
nos autos de reclamação dirigido ao tribunal.
Assim conclui que, independentemente de o processo de execução fiscal ter sido sustado na
sequência da sua eventual avocação pelo tribunal onde corre termos o processo de insolvência, o responsável subsidiário mantém interesse na contestação daquela decisão de indeferimento, sob pena da
mesma se consolidar no processo.
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5 - Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre apreciar e decidir.
6 - Em sede factual apurou-se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
1. O Processo de Execução Fiscal n.º 1902201001040995 e apensos foi instaurado no Serviço de
Finanças de Vila do Conde em 07/07/2010 contra a executada originária a sociedade B……………….,
LDA., NIPC …………. (cfr. fls. 74-75 ss. dos autos)
2. A sociedade B………………, LDA., NIPC …………., executada originária naquele Processo
de Execução Fiscal e apensos foi declarada insolvente por sentença de 22/10/2012 (junta sob Doc. nº3
com a Petição Inicial, a fls. 37 ss. dos autos), proferida no Procº n.º 1100/12.0TYVNG do Tribunal de
Comércio de Vila Nova de Gaia. (cfr. Doc. nº3 com a Petição Inicial, a fls. 37ss. dos autos)
3. Por despacho de 11/12/2012 do Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde (constante
de fls. 180 ss. dos autos), foi o Processo de Execução Fiscal n.º 1902201001040995 e apensos revertido contra o aqui Reclamante A…………….., NIF ………… (e bem assim contra C……………..,
NIF ………….), após a sua audiência prévia, para cobrança das dívidas ali ainda em execução no montante de 1.864,20 €, referentes a IRS do ano de 2010 (retenção na fonte) e coimas fiscais, fundada, entre
o demais (nos termos vertidos naquele despacho), na circunstância de a sociedade devedora originária
ter sido declara insolvente sendo insuficiente o seu património para satisfação da dívida exequenda.
(cfr. fls. 75 ss. e fls. 180 ss. dos autos)
4. Citado, como revertido, para a execução fiscal (através do oficio de fls. 187, que lhe foi remetido
por correio registado com aviso de receção que se mostra assinado em 17/12/2012, por terceira pessoa
(«……….....») o aqui Reclamante deduziu Oposição à execução fiscal. (cfr. fls. 184-186 dos autos e
Informação de fls. 211 dos autos)
5. O aqui Reclamante solicitou ao Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde (através do
requerimento remetido por correio eletrónico em 13/02/2013, constante de fls. 199 ss. dos autos), a
dispensa de prestação de garantia com vista à suspensão da execução fiscal, nos termos do disposto no
artigo 52º n.º 4 da LGT, pelas razões que ali expôs. (cfr. fls. 199 ss. dos autos e Informação de fls. 211
dos autos)
6. Naquele seu requerimento (constante de fls. 199 ss. dos autos) o aqui Reclamante sustentou
não ter meios económicos que lhe possibilitassem a constituição de garantia bancária ou caução, nem
ter bens suscetíveis de penhora sobre os quais pudessem ser constituída hipoteca voluntária ou penhor,
referindo entre o demais ter sido declarado insolvente por sentença transitada em julgado (no Processo
que indicou), ter sido todo o seu património apreendido para a massa insolvente; não auferir qualquer
rendimento; não ter responsabilidade na insuficiência/inexistência de bens por não ter procedido a
qualquer dissipação de património, com carácter fraudulenta. (cfr. fls. 199 ss. dos autos)
7. Com aquele requerimento referiu juntar cinco (5) documentos. (cfr. fls. 199 ss. dos autos)
8. Através do ofício n.º 4858/1902-30 de 09/05/2013 (constante de fls. 229 dos autos), foi o aqui
Reclamante notificado do despacho de 09/05/2013 da Chefe do Serviço de Finanças (junto sob Doc.
n.º 1 com a Petição Inicial, a fls. 29 ss. dos autos) pelo qual foi indeferido o pedido de dispensa de
prestação de garantia, despacho cujo teor é o seguinte:
A concessão de dispensa da prestação de garantia pelos serviços da Administração tributária para
efeitos de suspensão da execução fiscal quando tenha sido apresentada oposição à execução, depende
da verificação dos Pressupostos constantes dos artº 52º, nºs 1, 2 e 4 da Lei Geral Tributaria, e artº 169º
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, e tem como condição o seguinte:
A prestação de garantia deve ser causa de prejuízo irreparável para o executado;
- Deve verificar-se a manifesta falta de meios económicos, revelada pela insuficiência de bens
penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescidos;
- E, em qualquer dos casos, torna-se necessário que o executado não seja responsável pela situação
de insuficiência ou inexistência de bens,
Além disso cabe sempre ao executado o ónus da prova dos factos constitutivos dos seus direitos,
conforme art.º 74º n.º 1 da LGT, e art.º 342º do Código Civil.
De acordo com informação prestada verifica-se que o executado tem registados em seu nome
vários imóveis, no ano de 2011 obteve rendimentos da categoria A e da categoria F, e consta ainda
como administrador de várias sociedades.
Face ao exposto, e porque não estão verificadas nem provadas as condições prevista para a dispensa
da prestação de garantia, conforme dispõe os artºs 52º da LGT e 169º do CPPT, indefiro o pedido.
Esta decisão foi sancionada pela Direcção de Finanças do Porto.
(cfr. fls. 299 ss. dos autos e Doc. nº1 com a Petição Inicial, a fls. 29 ss. dos autos)
9. Aquele despacho assentou na Informação de 25/02/2013 do Serviço de Finanças de Vila do
Conde (constante de fls. 226 ss. dos autos), na qual é vertido o seguinte:
1 — Contra o requerente e por despacho de reversão de 1112.2012, pende a dívida exequenda no
valor de € 1.864,20, do processo executivo n.º 1902201001040995 e apensos, cuja devedora original
é B…………….., Lda, NIPC- …………….
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2 — Por ter apresentado oposição judicial a que coube o n.º 1902201309000119, e com a finalidade
de suspender o processo executivo acima identificado, veio a mandatária do revertido A…………….,
nif-………., requerer a dispensa da prestação de garantia por manifesta falta de meios económicos
revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, e de meios económicos que lhe possibilitem constituir
uma garantia bancária ou caução, para garantir o pagamento da dívida exequenda e acrescidos.
3 — O executado por reversão, aqui requerente, foi declarado insolvente, por decisão já transitada
em julgado, e proferida no processo n.º 3363/10.6TBVCD, todo o seu património foi apreendido para
a massa insolvente, encontrando-se em fase de liquidação, não auferindo quaisquer rendimentos.
4 — O requerente não é responsável pela insuficiência/inexistência de bens, pois que não procedeu
a qualquer dissipação do património com carácter fraudulento, e a apresentação à insolvência ocorreu
em data anterior ao vencimento da dívida ora executada.
5 — Também a devedora originária B……………, foi declarada insolvente, por sentença proferida a
22.10.2012, no processo n.º 1100/1 2.0TYVNG-2.º Juízo, onde a Fazenda Nacional é detentora do maior
crédito, e os bens que integram a massa insolvente têm valor suficiente para liquidar a dívida revertida.
6— Consultadas as diversas bases de dados, ao nosso dispor, pelo nif - ………….., de A…………….,
verifica-se o seguinte:
O requerente é proprietário de 11 prédios urbanos, nos concelhos de Vila do Conde e Póvoa de
Varzim, Já avaliados nos termos do IMI, e 1 prédio rústico, no concelho de Vila do Conde, conforme
tabela seguinte:

No ano de 2011 e segundo o mencionado na declaração mod. 3 de IRS/2011, o requerente teve
rendimentos de trabalho dependente (categoria A), no montante de € 6. 016.02 e recebeu rendas (categoria F), no valor de € 2.280,00, referentes ao artigo matricial urbano n.º 1764, da freguesia de Vila Chã.
Segundo a base de dados do MGIT – visão do contribuinte ………….., verifica-se que o aqui
requerente, é administrador/gerente das sociedades: B…………….., e da D………………. S.A. (cfr.
fls. 299 ss e 226 ss)
10. Previamente àquele despacho de indeferimento o requerimento de pedido de dispensa de
prestação de garantia foi remetido à Divisão de Gestão da Dívida Executiva da Direção de Finanças
do Porto (a coberto do ofício n.º 2301/1902-30, de 27/02/2013, constante de fls. 214 dos autos) que
emitiu a Informação de 25/03/2013 no sentido do indeferimento do pedido de dispensa (constante de
fls. 223 ss. dos autos), sancionada com o despacho de concordância de 29/04/2013 do respetivo Chefe
de Divisão, referido no despacho de indeferimento objeto da presente Reclamação (cfr. fls. 214 e
fls. 223 ss., fls. 299 ss. e Doc. n.º com a Petição Inicial, a fls. 29 ss. dos autos)
11. A Petição Inicial da presente Reclamação foi remetida ao Serviço de Finanças de Vila do
Conde por correio registado em 28/05/2013. (cfr. fls. 5 e fls. 6 ss. dos autos)
12. O aqui Reclamante A……………., NIF …………., foi declarado insolvente por sentença de
14/12/2012 (junta com a Petição Inicial a fls. 62 ss. dos autos) proferida no Procº n.º 3363/12.6TBVCD
do Tribunal Judicial de Vila do Conde. (cfr. Doc. n.º 5 com a Petição Inicial, a fls. 52 ss. dos autos)
13. Por sentença de 14/10/2011 (junta sob Doc. n.º 5 com a Petição Inicial, a fls. 52 ss. dos autos)
proferida no Procº n.º 3363/12.6TBVCD-B do Tribunal Judicial de Vila do Conde, foi qualificada
como fortuita a insolvência do aqui Reclamante A…………….., NIF …………... (cfr. Doc. nº5 com
a Petição Inicial, a fls. 52 ss. dos autos)
14. O Processo de Execução Fiscal e apensos foi suspenso em 03/11/2012, sendo o motivo de
tal suspensão, o de «suspensão por declaração de falência» (F102), como tal indicado na respetiva
tramitação (cujo print foi junto sob Doc. n.º 1 com a Contestação, a fls. 247). (cfr. Doc. n.º 1 com a
Contestação, a fls. 247 dos autos)
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15. O Processo de Execução Fiscal e apensos foi suspenso em 23/07/2013, sendo o motivo de
tal suspensão, o de «suspensão por excussão — reversão (………….)» (H024), como tal indicado na
respetiva tramitação (cujo print foi junto sob Doc. nº1 com a Contestação, a fls. 247). (cfr. Doc. n.º 1
com a Contestação, a fls. 247 dos autos)
16. A sociedade E……………., LDA., foi declarada insolvente por sentença de 08/11/2011 (Junta
sob Doc. n.º 4 com a Petição Inicial, a fls. 49 ss. dos autos), proferida no Procº n.º 323/10.0TYVNG-E do
Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia. (cfr. Doc. nº4 com a Petição Inicial, a fls. 49 ss. dos autos).
7. Do objecto do recurso
Em face das conclusões que delimitam o objecto do recurso, segundo o estatuído nos artigos 635º
nº4 e 639º nº1 do CPC, a questão a apreciar e a decidir no presente recurso consiste em saber se pelo
facto de o processo de execução fiscal ficar suspenso, na sequência da declaração de insolvência da
executada originária, o responsável subsidiário, entretanto chamado à execução fiscal ao abrigo das
disposições conjugadas dos artigos 23º, nº2 e 7, e 24º, ambos da LGT, mantém ou não interesse processual em ver apreciada pelo tribunal a decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação
de garantia para efeitos de suspensão da execução fiscal.
A sentença recorrida considerou que não obstante o Reclamante ter referido, no requerimento que
dirigiu em 13/02/2013 ao Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde, requerendo a dispensa de
prestação de garantia, que havia sido declarado insolvente por sentença transitada em julgado e que todo
o seu património havia sido apreendido para a massa insolvente, alegando não ter meios económicos
que lhe possibilitassem a constituição de garantia bancária ou caução, nem ter bens susceptíveis de
penhora, foi ainda assim indeferido tal pedido através do despacho aqui reclamado.
Pelo que tendo sido proferida pelo órgão de execução fiscal a decisão de indeferimento (nos termos
e com os fundamentos em que o foi) que recaiu sobre o requerimento de dispensa que o Reclamante lhe
havia dirigido, e não acatando o reclamante tal decisão, por entender, como pugnava na Petição Inicial,
que a mesma incorria em vícios motivadores da sua anulação, havia de considerar-se que o Reclamante
possuía legitimidade para a presente Reclamação.
Ponderou também a sentença recorrida que o reclamante tinha interesse em agir à data da dedução
da presente Reclamação, já que o Processo de Execução Fiscal que contra ele foi revertido para cobrança
das identificadas dívidas fiscais da sociedade originária, ali em cobrança, não se encontrava suspenso
e que não se podia assim concluir pela aventada inutilidade superveniente da lide.
É contra o assim decidido que se insurge a Fazenda Pública alegando que a instância devia ter
sido extinta com base na inutilidade da lide.
Para tanto alega a Recorrente que o reclamante e aqui recorrido não possui interesse processual
ou interesse em agir na reclamação, uma vez que o processo de execução fiscal se encontra suspenso
na sequência da declaração de insolvência da executada originária e o efeito pretendido com a dispensa
da prestação de garantia é a suspensão da execução fiscal.
E conclui assim que foram violadas as disposições conjugadas dos artigos 23º, nº2 e 7, e 24º,
ambos da LGT, do artigo 100º do CIRE e do artigo 277º, alínea e) do CPC.
8. Entendemos, porém, que carece de razão.
Como é sabido a inutilidade superveniente da lide ocorre quando, por facto ocorrido na pendência da instância, a solução do litígio deixe de ter todo o interesse e utilidade, conduzindo, por isso, à
extinção da instância (art.º 287º, alínea e), do Código de Processo Civil).
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, Rui Pinto,
Código de Processo Civil anotado, vol 1, anotação 3 ao art. 287.º, pág. 512.
No caso em apreço resulta do probatório que o processo de execução fiscal foi suspenso em
03.11.2012, na sequência da declaração de falência da executada originária (ponto 14 do probatório) e,
de novo, em 23.07.2013, após a reversão da execução contra o responsável subsidiário e aqui recorrido
(ponto 15 do probatório).
Entretanto em 11.12.2012 foi o processo de execução fiscal revertido contra o recorrido e em
17.12.2012 foi o mesmo citado como revertido (pontos 3 e 4 do probatório).
De harmonia com o disposto no n.º 3 do artigo 23º da LGT, o processo de execução fiscal fica
suspenso desde o termo do prazo de oposição até à completa excussão do património do executado,
sem prejuízo da possibilidade de adopção das medidas cautelares adequadas nos termos da lei.
Porém, como bem nota o Ministério Público neste Supremo Tribunal Administrativo, tal efeito
suspensivo da execução fiscal não prejudica o conhecimento do pedido de dispensa de prestação de
garantia apresentado pelo responsável subsidiário.
Aliás foi isso mesmo que sucedeu pois que, como resulta do probatório, tendo o recorrido solicitado
a dispensa de prestação de garantia em 13.02.2013, o órgão de execução fiscal indeferiu tal pedido, por
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despacho de 09.05.2013, com o fundamento de que não estavam verificadas nem provadas as condições
previstas para tal dispensa, nomeadamente por considerar que, de acordo com informação prestada pelos
serviços, o executado tinha registados em seu nome vários imóveis, no ano de 2011 obteve rendimentos
da categoria A e da categoria F, e ainda constava como administrador de várias sociedades.
Naquele seu requerimento (constante de fls. 199 ss. dos autos) o recorrido sustentou não ter meios
económicos que lhe possibilitassem a constituição de garantia bancária ou caução, nem ter bens susceptíveis de penhora sobre os quais pudesse ser constituída hipoteca voluntária ou penhor, referindo entre o
demais ter sido declarado insolvente por sentença transitada em julgado (no processo que indicou), ter
sido todo o seu património apreendido para a massa insolvente; não auferir qualquer rendimento; não
ter responsabilidade na insuficiência/inexistência de bens por não ter procedido a qualquer dissipação
de património, com carácter fraudulenta. (cfr. fls. 199 ss. dos autos)
Note-se, como bem recorda o Ministério Público, que o órgão de execução fiscal não fundamentou
a sua decisão de indeferimento na perda de interesse na apreciação do pedido em face de uma eventual
suspensão da execução fiscal pendente contra a devedora originária, mas sim numa alegada falta de requisitos legais da dispensa, nomeadamente por entender que não se verificava a manifesta falta de meios
económicos revelada pela falta de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescidos.
Ou seja a Administração Fiscal, que em 09.05.2013 indeferiu o pedido de dispensa prestação de
garantia, por entender que não se verificava a manifesta falta de meios económicos revelada pela falta de
bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescidos, pese embora estivesse bem ciente
de que nessa data já havia sido declarada a insolvência do recorrido e da devedora originária – cf. probatório, pontos 5 e 6 - vem agora invocar, em sede de recurso, como já invocou em sede de reclamação, a
declaração de insolvência da executada originária para sustentar a inutilidade superveniente da lide de reclamação de actos do órgão de execução fiscal deduzida pelo recorrido, na sequência de tal indeferimento.
Ora, perante tal actuação da Administração Fiscal lesiva para os interesses do responsável subsidiário e ora recorrido, forçoso é concluir que houve legitima reacção processual do mesmo, mediante
reclamação prevista no artº 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário, subsistindo, ao
contrário do que defende a recorrente, a utilidade objectiva de tal lide.
Efectivamente decorre do artigo 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário que são
susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância, 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.
Também o artº 97º, n.º 1 do mesmo diploma legal prevê, como parte integrante do chamado
processo judicial tributário, o recurso, no próprio processo, dos actos praticados na execução fiscal.
E o artº 103º, n.º 2 da Lei Geral Tributária 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.
Do ponto de vista orgânico, os actos susceptíveis de reclamação serão, pois, aqueles que se exteriorizem mediante decisões proferidas pelo órgão de execução fiscal e outras autoridades da Administração Tributária e, do ponto de vista material, devem ser actos que afectem os direitos e interesses
legítimos do executado (1).
Ora, como bem se sublinhou na decisão recorrida, se o responsável subsidiário pretendia afastar
da ordem jurídica o despacho de indeferimento que recaiu sobre o seu pedido de dispensa de prestação
de garantia com vista à suspensão da execução fiscal na pendência do processo de Oposição à execução que instaurou, afastando, por conseguinte, também os seus efeitos, tinha, como fez, que deduzir
a Reclamação prevista no artigo 276º ss. do CPTT, sob pena de tal decisão se consolidar no processo.
Acresce que, como também se evidencia na decisão sindicada e resulta dos autos, não obstante
figure no print junto sob doc. n.º 1 com a contestação (a fls. 247) referente à tramitação do processo
de execução fiscal que o mesmo foi suspenso em 03/11/2012, sendo o motivo de tal suspensão, o de
«suspensão por declaração de falência» (averbamento F102), o mesmo prosseguiu com a reversão da
execução contra os responsáveis subsidiários, entre eles o recorrido, tendo este então sido citado para
a execução fiscal.
Por outro lado figura ainda naquele mesmo print, referente à tramitação do processo de execução
fiscal, que Processo de Execução Fiscal (e apensos) foi suspenso em 23/07/2013, sendo o motivo de
tal suspensão, o de «suspensão por excussão — reversão (…………….)» (H024), como tal indicado na
respectiva tramitação.
Ou seja, ao contrário do referido pela recorrente, à data em que foi deduzida a Reclamação
(28/05/2013) o Processo de Execução Fiscal não se encontrava suspenso.
Ainda assim a circunstância de a execução fiscal ter sido suspensa em 23/07/2013, já após a
dedução da Reclamação, pelo motivo acima referido, não retira utilidade à Reclamação, nem a toma
impossível por falta de objecto.
Com efeito, e como vimos, o responsável subsidiário mantém interesse na contestação daquela
decisão de indeferimento, sob pena da mesma se consolidar no processo.
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A sentença recorrida, que assim decidiu, não merece censura pelo que improcedem as alegações
de recurso.
9. 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 consequência, confirmar a
sentença recorrida.
Custas pela Fazenda Pública.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Pedro Delgado (relator) — Fonseca Carvalho — Isabel Marques
da Silva.
(1) Neste sentido Joaquim Freitas Rocha, Lições de Procedimento e Processo tributário, 4.ª edição, p. 357.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Impugnação Judicial. Tempestividade. Nulidade da notificação. artigo 39.º n.º 12 do
CPPT.
Sumário:
I — Não é nula, nos termos do actual n.º 12 do artigo 39.º do CPPT, a notificação de
acto de indeferimento no qual se identifica o seu autor e em que não há menção
de ter sido praticado no uso de (então inexistente) delegação ou subdelegação de
competências, ainda que a competência para a sua prática coubesse ao Ministro
das Finanças e tenha sido praticado pelo Director-Geral dos impostos.
II — A falta de competências para a prática do acto fere-o de anulabilidade, encontrando-se tal vício sanado, ab initio mercê da retroacção de efeitos da ratificação praticada pelo órgão competente, e daí que a impugnação judicial que o tenha como
objecto não pudesse ser deduzida a todo o tempo (artigo 102.º n.º 3 do CPPT).
Processo n.º 935/13-30.
Recorrente: A…, 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 – A………, SA, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 7 de Fevereiro de 2013, que, na impugnação judicial por
si deduzida do despacho de indeferimento do seu pedido de restituição de IMT, no valor de €97 890,00,
julgou verificada a excepção de caducidade do direito de deduzir impugnação judicial.
A recorrente conclui as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A. A recorrente requereu, ao abrigo do disposto no art.º 47º do Código do Imposto Municipal
sobre Imóveis, a restituição de IMT no valor de €97.890,00, que considerou ter-lhe sido cobrado
indevidamente.
B. Tal pedido foi dirigido à entidade competente para a sua decisão, ou seja, ao Ministro das
Finanças.
C. O mesmo veio a ser decidido pelo Director Geral dos Impostos, sem que, na decisão que lhe
foi comunicada, haja sido indicado a que título o mesmo decidiu.
D. A recorrente invocou, logo no n.º 1 dos articulados, a nulidade da notificação que lhe foi
efectuada, com base no disposto no n.º 9 do art. 39.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, actual n.º 12 do mesmo artigo.
E. Tal norma prescreve que “o acto de notificação será nulo no caso de falta de indicação do
autor do acto e, no caso de este o ter praticado no uso de delegação ou subdelegação de competências,
da qualidade em que decidiu, do seu sentido e da sua data”.
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F. Conforme anotação n.º 4 à 4.ª Edição – 2012 da Lei Geral Tributária, anotada e comentada
de Diogo Leite de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, em anotação
ao art. 62.º, “as notificações dos actos praticados no uso de delegação ou subdelegação de poderes
deverão conter a indicação de que se fez tal uso – art. 36.º n.º 2 do CPPT”.
G. “A razão de ser primacial da obrigatoriedade da menção da delegação ou subdelegação de
poderes no acto praticado no seu uso, reside na necessidade de alertar o destinatário para o carácter definitivo do acto e para a consequente susceptibilidade de interposição imediata da respectiva
impugnação contenciosa”, segundo os mesmos autores.
H. No caso dos membros do Governo, tal menção tem sido considerada desnecessária, pois,
desde o DL 3/80, de 7 de Fevereiro, as sucessivas leis orgânicas do Governo não estabelecem quaisquer relações de hierarquia entre Ministros, Secretários de estado e Subsecretários de Estado e por
isso, os actos praticados pelos Secretários e Subsecretários de Estado são sempre actos verticalmente
definitivos, não sendo necessária, consequentemente, a menção de delegação de poderes, para o
destinatário se poder aperceber dessa definitividade.
I. O art. 39.º, n.º 11 (na redacção da Lei n.º 3-B/2010, de 18 de Abril, a que corresponde o n.º 8
da redacção inicial e o n.º 9 na redacção do DL 160/2003, de 19 de Julho, actual n.º 12), do CPPT
vem declarar, sem restrições, que “o acto de notificação será nulo no caso de falta de indicação da
qualidade em que se decidiu, no caso de o acto ser praticado no uso de delegação ou subdelegação
de poderes”…
J. Não obstante o acto praticado de posterior delegação de poderes, do Ministro das finanças
no SEAF e deste, de subdelegação no Director Geral dos Impostos, com a ratificação dos actos entretanto praticados, não sanou a nulidade praticada na data em que lhe foi comunicado o despacho
do Director Geral dos Impostos,
L. Uma vez que, não poderiam ser atribuídos efeitos jurídicos decorrentes de tal acto nulo,
por força do decurso do tempo, de harmonia com os princípios gerais de direito, conforme n.º 3 do
art. 134 do CPA.
M. Daí que ainda não tenha caducado o direito de impugnar a decisão de indeferimento do
pedido de restituição do IMT.
TERMOS EM QUE,
Deve conceder-se provimento ao presente recurso e, em consequência, declarar-se que se verificou uma nulidade invocável a todo o tempo, donde não haver caducado o direito de impugnar a
decisão da autoridade administrativa, decisão que, ainda por cima, contraria, em absoluto, a jurisprudência desse tribunal, conforme Acórdão de 30/5/2012 no Proc. n.º 949/11.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Objecto do recurso: decisão de procedência da excepção de caducidade do direito de acção na
impugnação judicial deduzida contra decisão de indeferimento de pedido de restituição de IMT no
montante de €97 890,00
FUNDAMENTAÇÃO
1. Independentemente da anulação da liquidação, o Ministro das Finanças pode ordenar o reembolso do IMT pago nos últimos quatro anos, quando o considere indevidamente cobrado (art. 47.º
n.º 1 CIMT revogado pelo art. 143º Lei n.º 64-B/2011, 30 dezembro)
O acto de notificação é nulo no caso de falta de indicação do autor do acto e, no caso de este o
ter praticado no uso de delegação ou subdelegação de competências, da qualidade em que decidiu,
do seu sentido e da sua data (art. 39.º n.º 11 CPPT numeração actual)
A menção da delegação ou subdelegação de poderes, quando exista, é requisito da validade do
acto administrativo e não apenas da sua notificação (arts. 38.º e 123.º n.º 1 alínea a) CPA).
Em caso de incompetência do autor do acto o poder de ratificar cabe ao órgão competente
para a sua prática; os efeitos da ratificação retroagem à data dos actos ratificados (art. 137.º n.ºs 3
e 4 CPA)
Sendo a notificação condição de eficácia do acto em matéria tributária, a eventual nulidade
do acto de notificação não contamina a legalidade do acto notificado, apenas determinando nova
notificação, expurgada do precedente vício inquinante (art. 36º n.º 1 CPPT)
2.Da aplicação das considerações precedentes ao caso concreto, no conspecto dos factos provados, resulta a validade do acto de notificação e a caducidade da impugnação judicial deduzida,
em consequência da conjugação das seguintes premissas:
- indicação na notificação do autor do acto notificado;
- inexistência de despacho de delegação/subdelegação de poderes na data do proferimento
da decisão de indeferimento pelo Director-Geral dos Impostos, impeditiva da sua menção na
notificação;
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- ratificação por despacho proferido pelo Ministro de Estado e das Finanças em 29 dezembro
2009 dos actos praticados pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais;
- ratificação por despacho proferido pelo Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais em 17 de
Fevereiro de 2010 de todos os actos praticados pelo Director Geral dos Impostos desde 31 outubro
2009, período onde se inscreve o acto de indeferimento do pedido de reembolso do imposto praticado
pelo Director-Geral dos Impostos;
- notificação da decisão de indeferimento em 18 dezembro 2009;
- apresentação da petição de impugnação judicial em 22 março 2011
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É apenas a de saber se, como decidido, é intempestiva a impugnação judicial deduzida pelo ora
recorrente contra o despacho do Director Geral dos Impostos que lhe indeferiu o seu pedido de restituição do IMT.
5 – Matéria de facto:
É do seguinte teor o probatório fixado na sentença recorrida:
1. Em 06.03.2007, no âmbito do processo de insolvência 2427/03.7TBBCL, do 4.º Juízo Cível
do tribunal Judicial da Comarca de Barcelos, a Impugnante, A…………, S.A., adquiriu um prédio
urbano sito no ………, Lugar de ………, inscrito na matriz predial da freguesia de ……… sob o
artigo 1272 – cfr. informação constante do Processo Administrativo.
2. Em 12.12.2005 a Impugnante efectuou o pagamento do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas referente à aquisição identificada em 1., no valor de €97 890 – cfr. Informação
constante do Processo Administrativo apenso aos autos;
3. Em 06.03.2007 a Impugnante apresentou, junto do Sr. Director-geral dos Impostos uma
Reclamação Graciosa, solicitando a restituição do valor pago a título de Imposto Municipal sobre
Transmissões Onerosas, fundamentando-se no facto de estar isenta - cfr. Informação constante do
Processo Administrativo apenso aos autos;
4. Em 03.03.2009 o Impugnante manifestou-se dizendo prescindir do direito de recurso hierárquico da decisão proferida em sede de reclamação graciosa – cfr. Informação constante do Processo
Administrativo;
5. Por despacho datado de 20.11.2009, da autoria do Director-geral de Impostos, …………, foi
indeferido o pedido de restituição do valor pago a título de Imposto Municipal sobre Transmissões
Onerosas - cfr. Informação constante do Processo Administrativo apenso aos autos;
6. Em 18.12.2009 o Impugnante foi notificado da decisão de indeferimento identificada em 5
– cfr. Informação constante do Processo Administrativo bem como na Petição Inicial.
7. Em DR, II Série, n.º 4 de 07.01.2010 foi publicado o despacho 382/2010, do Ministro do
Estado e das Finanças, datado de 29.12.2009, delegando no Secretário de Estado dos assuntos Fiscais, as suas “competências relativas a todos os assuntos e à prática de todos os actos respeitantes
(…) DGCI” autorizando ainda “a subdelegação das competências ora delegadas nos dirigentes das
entidades referidas” e ratificando “todos os actos, que no âmbito das competências ora delegadas
tenham sido praticados pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais” – cfr. Parecer elaborado no
âmbito do Recurso Hierárquico de fls. 42 e seguintes dos autos;
8. Por sua vez o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, pelo despacho 3673/2010 de 17 de
Fevereiro, veio ratificar todos os actos praticados pelo Director-geral dos Impostos, Professor Doutor …………, o que veio publicado no DR, II Série de 01.03 - cfr. Parecer elaborado no âmbito do
Recurso Hierárquico de fls. 42 e seguintes dos autos;
9. Em 22.03.2011 deu entrada neste Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga a Petição inicial
de Impugnação Judicial que deu origem à instauração destes autos – cfr. fls. 2 e seguintes dos autos.
6 – Apreciando.
6.1 Da julgada extemporaneidade da impugnação judicial
A decisão recorrida, a fls. 91 a 95 dos autos, julgou verificada a caducidade do direito de acção,
na impugnação judicial deduzida pela ora recorrente – em 22 de Março de 2011 –, do despacho do
Director Geral dos Impostos que lhe indeferiu pedido de restituição de IMT (que alega indevidamente)
pago, despacho este que lhe fora notificado em 18 de Dezembro de 2009.
Para tal, considerou a decisão recorrida, depois de reproduzir o teor dos números 1 e 2 do artigo 102.º do CPPT (Prazos de impugnação judicial), que:”Conforme o próprio Impugnante menciona
na Petição Inicial, a decisão de indeferimento do pedido de restituição de Imposto Municipal sobre
Transmissões Onerosas, foi-lhe notificada em Dezembro de 2009 sendo certo que essa mesma peça
processual apenas deu entrada neste Tribunal Administrativo e Fiscal em 22.03.2011, logo, muito depois
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de expirado o prazo legalmente fixado para o efeito» e que, a alegada nulidade da notificação, com
fundamento na falta de delegação de competências do Ministro da Justiça (sic), não conduz a que
a, contrariamente ao defendido pela impugnante, a acção pudesse ser instaurada a todo o tempo, nos
termos do n.º 3 do art. 102.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, porquanto todos
os actos praticados pelo Director-geral foram devidamente ratificados pelo Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, no âmbito da competência delegada do Ministro das Finanças – cfr. Factos
provados n.º 7 e 8 (cfr. decisão recorrida, a fls. 94 dos autos).
Discorda do decidido a recorrente, alegando em síntese que a impugnação é tempestiva em razão
da nulidade da notificação, nos termos o disposto no então n.º 9 (actual n.º 12) do artigo 39.º do CPPT
– pois que a competência para a decisão de pedido não competia ao Director Geral dos Impostos,
sem que na notificação do despacho conste se o mesmo foi praticado no uso de delegação ou subdelegação -, não tendo tal nulidade sido sanada com a ratificação dos actos entretanto praticados, uma
vez que, não poderiam ser atribuídos efeitos jurídicos decorrentes de tal acto nulo.
O Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto no seu parecer junto aos autos e supra transcrito
pronunciou-se no sentido do não provimento do recurso.
Vejamos.
Dispunha o n.º 9 (actual n.º 12) do artigo 39.º do CPPT, sob a epígrafe “Perfeição das notificações” que: O acto de notificação será nulo no caso de falta de indicação do autor do acto e, no caso
de este o ter praticado no uso de delegação ou subdelegação de competências, da qualidade em que
decidiu, do seu sentido e da sua data.
No caso dos autos, contrariamente ao alegado, o acto de notificação não é nulo, porquanto o seu
autor surge identificado – o Director-Geral dos Impostos, ………… -, e nele não há qualquer referência
ao facto de ter sido praticado no uso de delegação ou subdelegação de competências, que ao tempo
ainda não existia, como não lhe falta o seu sentido ou a respectiva data.
Tais elementos, se em falta, por se tratarem de elementos essenciais ou menções obrigatórias (cfr.
o n.º 1 do artigo 123.º do Código de Procedimento Administrativo – CPA), feririam de nulidade não
apenas o acto de notificação, mas o próprio acto notificado, como bem diz o Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto no seu parecer junto aos autos.
Sucede que tais elementos não faltam, nem consta da notificação referência a qualquer (então
inexistente) delegação ou subdelegação de competências no Director-Geral dos Impostos para o praticar.
Ao invés, o vício de que sofria, à data em que foi proferido e notificado, o acto impugnado, era
o da falta de competência do seu autor para o praticar, pois que foi proferido pelo Director-Geral dos
Impostos e a competência para o praticar, nos termos do então artigo 47.º do CIMT (revogado pela
Lei n.º 64-B/2011, de 30/12) cabia ao Ministro das Finanças, vício este, porém, gerador da mera anulabilidade, e não da nulidade, do acto (cfr. os artigos 135.º e 133.º do – CPA), por ser a anulabilidade
o regime-regra da invalidade dos actos administrativos e não se estar perante a falta de elementos
essenciais do acto nem a lei cominar expressamente a sanção da nulidade.
E mesmo o vício de incompetência por falta de competências se encontrava já sanado à data em
que foi intentada a impugnação pela ora recorrente, em razão da ratificação por despacho proferido
pelo Ministro de Estado e das Finanças em 29 dezembro 2009 dos actos praticados pelo Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais e da ratificação por despacho proferido pelo Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais em 17 de Fevereiro de 2010 de todos os actos praticados pelo Director Geral
dos Impostos desde 31 outubro 2009, período onde se inscreve o acto de indeferimento do pedido
de reembolso do imposto praticado pelo Director-Geral dos Impostos, sabido que em caso de incompetência, o poder de ratificar o acto cabe ao órgão competente para a sua prática (cfr. o n.º 3
do artigo 137.º do CPA) e esta, em princípio, retroage os seus efeitos à data dos actos a que respeitam
(cfr. o n.º 4 do artigo 137.º do CPA).
Não merece, pois, censura, a decisão recorrida que julgou extemporânea a impugnação judicial
deduzida pela recorrente em 22 de Março de 2011 (cfr. o n.º 9 do probatório fixado) contra acto que lhe
foi notificado em 18 de Dezembro de 2009 (cfr. o n.º 6 do probatório fixado), pois que tal acto, porque
não era nulo, não podia ser impugnado a todo o tempo.
Pelo exposto se conclui 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 decisão recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Fonseca
Carvalho.
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Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
IVA. Acto de liquidação oficiosa. Impugnabilidade do acto. Falta de fundamentação.
Sumário:
I — A Administração Tributária tem o dever de fundamentar os actos de liquidação
oficiosa de tributos, em conformidade com o princípio plasmado no artigo 268.º
da CRP, acolhido nos artigos 125.º do CPA e 77.º da LGT.
II — O acto estará suficientemente fundamentado quando o administrado, colocado
na posição de um destinatário normal — o bonus pater familiae de que fala o
artigo 487.º n.º 2 do Código Civil — possa ficar a conhecer as razões factuais e
jurídicas que estão na sua génese, de modo a permitir-lhe optar, de forma esclarecida, por aceitar ou não o acto.
III — A Administração Tributária cumpre este dever de fundamentação quando, estando
em causa um acto de liquidação oficiosa de IVA, dá a conhecer ao sujeito passivo
as operações aritméticas a que procedeu para determinar o quantum de imposto
em dívida, depois de identificar, individualizar e quantificar os factores que utilizou
nessas operações: ratio do sector da actividade exercida, volume de negócios,
tributação mínima e declarações periódicas em falta.
Processo n.º 1074/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma S.r. Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A FAZENDA PÚBLICA recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, exarada a fls. 53 e segs. dos autos, que julgou procedente a
impugnação judicial que A………… deduziu contra a liquidação oficiosa de IVA do ano de 2008, no
montante de € 1.496,40.
1.1. Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A. O presente recurso tem por objecto a douta sentença que julgou procedente a impugnação
deduzida contra a liquidação oficiosa de IVA n.º 10161266, DUC n.º 1020 100 16126608, referente
aos períodos de 0803T, 0806T, 0809T e 0812T, no montante de € 1.496,40, por haver concluído que a
mesma liquidação, ao não dar a conhecer as operações de apuramento do tributo, padece do vício de
falta de fundamentação
B. Entende a Fazenda Pública que ocorre erro de julgamento de facto e de direito, por duas razões:
(i) a primeira: o Tribunal devia rejeitar liminarmente a presente impugnação pois a mesma não devia
ser admitida face ao estabelecido no art. 97º, n.º 2 do Código do IVA (CIVA), absolvendo a Fazenda
Pública da instância, e, sem prescindir; (ii) a segunda: os cálculos constantes na notificação resultam
do que se encontra aposto na fórmula.
C. Refere o art. 97º n.º 2 do CIVA que “Os recursos hierárquicos, as reclamações e as impugnações
não são admitidos se as liquidações forem ainda susceptíveis de correção nos termos do art. 78º, ou se
não tiver sido entregue a declaração periódica cuja falta originou a liquidação prevista no art. 88º”,
ou seja, as garantias referidas no n.º 1 do art. 97º do CIVA não poderão ser exercidas enquanto as liquidações forem suscetíveis de correções ou se não tiver sido entregue a declaração periódica cuja falta
originou a liquidação prevista no artº 88º do CIVA.
D. Como refere JOÃO ANTÓNIO VALENTE TORRÃO, in Código do Imposto sobre o Valor
Acrescentado, anotado e comentado, 2005, Almedina, p. 331, “Compreende-se o disposto no n.º 2, pois
que não sendo definitiva e liquidação, não faz sentido estar a reclamar, recorrer ou deduzir impugnação
judicial. É claro que no caso de o sujeito passivo não ter entregue a declaração, também não faria
sentido poder exercer os direitos referidos no n.º 1, uma vez que ele não pode entregar a declaração
que conduzirá à alteração da liquidação.”
E. Acrescenta o mesmo autor que “No entanto, se decorrido o prazo de 90 dias a que se refere o
artigo 83º, n.º 2 (corresponde ao art.º 88º n.º 2 em vigor no exercício de 2008), não for apresentada a
declaração, a liquidação converte-se em definitiva, não podendo o sujeito passivo impugná-la ou dela
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reclamar na medida em que deixou passar o prazo para apresentação da declaração”, rematando,
a final que “... não nos parece que exista qualquer violação dos direitos do contribuinte, na medida
em que se não usou do direito de apresentar a declaração se conformou com a liquidação efectuada
oficiosamente”.
F. Com efeito, este normativo estabelece uma condição de impugnabilidade - a de que o sujeito
passivo só pode impugnar a liquidação oficiosa, efectuada ao abrigo do art. 88º do CIVA, quando entregue a declaração em falta que motivou a emissão dessa liquidação - art. 97º, n.º 2 do CIVA.
G. Assim, ao não ter verificado da condição de impugnabilidade, o tribunal a quo incorreu em
erro de julgamento, uma vez que estamos perante uma exceção de conhecimento oficioso, devendo a
Fazenda Pública ser absolvida da instância, nos termos do art. 492º, n.º 2 e 495º, ambos do Código do
Processo Civil (CPC), ex vi art. 2º, alínea e) do CPPT.
Sem prescindir,
H. A segunda razão prende-se com a fórmula aposta na notificação, cuja sentença determinou que
seguindo essa fórmula, não se alcança o resultado notificado à Impugnante, ocorrendo, consequentemente,
vício de falta de fundamentação, gerador da anulação do ato tributário de liquidação impugnado.
I. A anterior redação do art. 88º do CIVA, dada pela Lei n.º 67-A /2007, de 31.12, e aplicável ao
caso aqui em discussão, era omissa quanto à quantificação das liquidações oficiosas, atribuindo à AT
o “poder” de proceder à sua emissão, “com base nos elementos de que disponha”.
J. Neste sentido, foram estabelecidas regras que se traduzem nos seguintes parâmetros: O
valor das liquidações oficiosas (f) é determinado pelo produto resultante de um valor mínimo
estabelecido (€ 374,10 para os sujeitos passivos trimestrais) pelo número de declarações em falta,
se da fórmula “d = rácio da actividade X volume de negócios” não resultar outro valor superior
àquele mínimo.
K. Contudo, no resultado final a apurar há duas situações a considerar - o valor correspondente a
“d” será sempre o valor mínimo estabelecido se o sujeito passivo não tiver apresentado as declarações
periódicas no ano anterior e, se maior que o mínimo estabelecido, o mesmo não pode ultrapassar o
valor máximo autoliquidado no ano anterior.
L. As regras de apuramento das liquidações oficiosas assim determinadas tentaram concretizar
o objectivo da sua emissão, designadamente, a entrega das declarações em falta e não apenas o seu
pagamento, uma vez que os valores emitidos podem ser inferiores aos montantes efectivamente
autoliquidados (caso fossem apresentadas as declarações em falta) mas não serão superiores aos
autoliquidados em cada período do ano anterior (caso tivessem sido apresentadas as declarações
periódicas desse ano).
M. No caso presente, verifica-se que a Impugnante não apresentou declarações periódicas desde
o ano de 2004, inclusive. Consequentemente, não houve valores autoliquidados, motivo pelo qual
foi considerado o produto do valor mínimo determinado (€ 374,10) pelo número de declarações em
falta (4 declarações), o que resultou na emissão de uma liquidação oficiosa no valor de € 1.496,40
(€ 374,10 x 4).
N. Nesta medida, não ocorrendo a invocada falta de fundamentação, decidindo da forma como
decidiu, a douta sentença recorrida enferma de erro de julgamento de facto e de direito.
Termos em que, deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada a douta sentença recorrida, com as legais consequências.
1.2. A Recorrida apresentou contra-alegações para defender a admissibilidade da impugnação - por
entender, em suma, que o art. 97º, n.º 2, do CIVA, vedando a impugnação judicial de acto lesivo na
esfera jurídica do contribuinte é materialmente inconstitucional, por violação do que dispõe o art. 268º,
n.º 4, da CRP, bem como para sustentar a manutenção do julgado.
1.3. Por Acórdão proferido a fls. 104 e segs. dos autos, o TCA Norte julgou-se incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, declarando competente o STA por entender que
nele está exclusivamente em causa matéria de direito.
1.4. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Administrativo, o Exmº Procurador-Geral-Adjunto
emitiu parecer para dizer que nada tinha a acrescentar ao parecer já emitido a fls. 36 e 37, «uma vez
que nada parece obstar ao conhecimento do recurso», sendo que, no invocado parecer, fora sustentado
que a impugnação devia improceder por inexistência do alegado vício de falta de fundamentação do
acto de liquidação.
1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre apreciar e decidir em
conferência.
2. Na sentença recorrida julgou-se por assente a seguinte factualidade:
a. A impugnante encontra-se colectada pelo exercício da actividade de Restaurantes tipo tradicional,
CAE 56101, desde 3 1/12/2001, enquadrada, para efeitos de IVA, no Regime Normal, periodicidade
trimestral (cfr. fls. 12 do processo administrativo apenso aos autos, doravante apenas PA).
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b. Por ofício datado de 10/04/2010 (cf. fls. 5 dos autos), a impugnante foi notificada para efeitos
de audição prévia — art. 60º da Lei Geral Tributária nos seguintes termos:

c) Por incumprimento da obrigação de apresentação da declaração periódica de IVA, foi emitida
em 03/07/2010, a liquidação oficiosa de IVA n.º 10161266, DUC n.º 102010016126608, referente aos
períodos de 0803T, 0806T, 0809T e 0812T, no montante de € 1.496,40, com a seguinte fundamentação
(cf. doc. de fls. 4 dos autos):
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d) A presente impugnação foi deduzida em 08/01/201 1 (cf. doc. de fls. 3 dos autos).
3. Vem o presente recurso jurisdicional interposto da sentença que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela ora Recorrida contra o acto de liquidação oficiosa de IVA do ano de 2008,
no montante de € 1.496,40, impugnação que teve por causa de pedir a falta de fundamentação do acto
de liquidação.
As questões que a Fazenda Pública, ora Recorrente, coloca à apreciação deste Tribunal são as de
saber se a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento ao ter admitido a impugnação judicial em
face do que dispõe o art. 97º, n.º 2, do CIVA, e ao ter julgado que o acto de liquidação não se encontra
suficientemente fundamentado.
3.1. Da admissibilidade da impugnação
A Recorrente sustenta que esta impugnação judicial é legalmente inadmissível face ao comando
ínsito no art. 97º, n.º 2, do CIVA, pelo que devia ter sido absolvida da instância.
Apesar de a questão ter sido colocada ex novo em sede de recurso, trata-se de uma excepção dilatória, de conhecimento oficioso (arts. 576º, nºs. 1 e 2 e 578º do CPC), que importa, por isso, conhecer.
Como flui da alínea c) do probatório e do documento de fls. 4 aí citado e transcrito, na notificação
da liquidação oficiosa de IVA consta que essa liquidação se fundamentou na ausência de entrega das
declarações referentes aos períodos de 0803T, 0806T, 0809T e 0812T, e nela se adverte expressamente a
impugnante de que não poderá apresentar reclamação ou impugnação judicial quanto a essa liquidação
a menos que apresente as respectivas declarações em falta, atento o teor do art. 97º, n.º 2, do CIVA.
O art. 97º do CIVA (na numeração introduzida pelo Dec. Lei n.º 102/2008, de 20/6), integra-se
no Capítulo VII, que tem por título «Garantias dos sujeitos passivos», e sob a epígrafe de «Recurso
hierárquico, reclamação e impugnação», estabelece no seu n.º 2 que «Os recursos hierárquicos, as
reclamações e as impugnações não são admitidos se as liquidações forem ainda susceptíveis de correcção nos termos do artigo 78.º, ou se não tiver sido entregue a declaração periódica cuja falta originou
a liquidação prevista no artigo 88.º».
Da leitura desta norma retira-se que é vedado ao sujeito passivo reclamar ou impugnar a liquidação se esta for ainda susceptível de correcção nos termos definidos no art. 78º, ou se o sujeito passivo
não tiver procedido à entrega da declaração periódica cuja falta deu causa à liquidação a que se refere
o art. 88º.
A questão que a Fazenda Pública suscita prende-se, assim, com a interpretação do art. 97º, n.º 2,
do CIVA, tendo em conta o regime da liquidação oficiosa previsto no art. 88º do mesmo diploma legal.
Ora, no que aqui interessa, o art. 88º do CIVA diz o seguinte:
Artigo 88º - Liquidação oficiosa do imposto pelos serviços centrais
1 - Se a declaração periódica prevista no artigo 40.º não for apresentada, a Direcção-Geral dos
Impostos procede à liquidação oficiosa do imposto, com base nos elementos de que disponha.
2 - O imposto liquidado nos termos do número anterior deve ser pago nos locais de cobrança
legalmente autorizados, no prazo mencionado na notificação, efectuada nos termos do Código de
Procedimento e de Processo Tributário, o qual não pode ser inferior a 90 dias contados desde o seu
envio.
3 - (…)
4 - A liquidação referida no n.º 1 fica sem efeito nos seguintes casos:
a) Se o sujeito passivo, dentro do prazo referido no n.º 2, apresentar a declaração em falta, sem
prejuízo da penalidade que ao caso couber;
(….)
Significa isto, em suma, que nos termos do art. 88º do CIVA, ante a notificação da liquidação
oficiosa, o sujeito passivo dispõe de um prazo de 90 dias para expressar a sua discordância quanto ao
teor da liquidação oficiosa efectuada pela Administração Tributária e para a eliminar pura e simplesmente da ordem jurídica mediante a entrega das declarações que omitira com referência aos períodos
ali considerados.
Prevendo a lei este instrumento administrativo expedito, eficaz e eficiente para o sujeito passivo
destruir a liquidação levada a cabo pela Administração Tributária, compreende-se que lhe denegue a
possibilidade de prosseguir o mesmo objectivo através de outros meios ou instrumentos impugnatórios,
como a reclamação graciosa ou a impugnação judicial. Como se compreende igualmente que, ante a
inércia do sujeito passivo, a liquidação oficiosa se converta em definitiva decorrido que seja o prazo
para apresentação da declaração em falta.
Nesse contexto, o art. 97º, n.º 2, do CIVA não padecerá da inconstitucionalidade material que a
impugnante lhe assaca, na medida em que a lei viabiliza, sem tornar oneroso, o exercício do direito de
contrariar e derrubar o acto de liquidação oficioso no que se refere ao seu quantum.
Todavia, no caso em apreço, não é a liquidação propriamente dita (enquanto acto de apuramento
do imposto devido por aplicação de uma taxa pré-definida na lei à matéria tributável) que vem posta
em causa na impugnação. A questão que a impugnante suscita é somente a da falta de fundamentação
do acto tributário, por alegadamente ser ininteligível a ratio decidendi da Administração Tributária. Isto
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é, trata-se de um vício que contende, não com o apuramento ou quantificação do tributo e que o sujeito
passivo poderia ter ultrapassado pela via da entrega da declaração omitida, mas com o direito que lhe
assiste de compreender razões pelas quais foram alcançados os valores atribuídos e os factores tidos
em conta para o apuramento do valor fixado na liquidação oficiosa efectuada, de modo a que possa
aceitá-lo ou rebatê-lo através do preenchimento e entrega da declaração omitida.
Como se sabe, o interessado tem o direito a exigir que a Administração Tributária, na sua actividade decisória sobre quaisquer direitos e interesses legalmente protegidos, cumpra o quadro de
legalidade, nele se abrangendo o dever de fundamentação (1), o que abrange o direito de compreender
os elementos de facto e de direito essenciais para se decidir (ou não) pela aceitação do acto tributário
que aquela oficiosamente praticou.
Pelo que esse vício não pode deixar de ser sindicado pelo tribunal em sede de impugnação judicial, situando-se fora da esfera de aplicação do referido art. 97º, n.º 2, do CIVA, sob pena de violação
do princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva densificado nos arts. 20º e 268º, n4, da CRP.
E, sendo assim, torna-se claro que a impugnação não pode deixar de ser admissível, improcedendo
as conclusões da alegação do recurso quanto a esta questão.
3.2. Da falta de fundamentação
Neste recurso não é controvertido que a Administração Tributária tinha o dever de fundamentar
os actos de liquidação em causa, em conformidade com o princípio plasmado no art. 268º da CRP e
acolhido nos arts. 125º do CPA, e 77º da LGT. O dissídio respeita, pois, à aferição do cumprimento, no
caso concreto, das referidas normas.
A sentença recorrida julgou verificado o vício de falta de fundamentação com a seguinte argumentação:
«Resulta da factualidade apurada que a liquidação visada nestes autos resulta da falta de entrega
das declarações periódicas de IVA dos períodos de 0308T, 0608T, 0908T e 1208T, respectivamente,
do ano de 2008, nos termos do art. 88º do CIVA (anterior 83º) e ainda da falta de resposta à audição
prévia efectuada nos termos do disposto no art. 60º da LGT.
Sucede que a impugnante defende que a liquidação não se mostra fundamentada no que tange
a três pontos a saber: (i) forma como a Administração Tributária apurou o volume de negócios;
(ii) forma como apurou o rácio de 3,55% do sector 056101; (iii) forma como a AT apurou o montante
de imposto a pagar.
A fundamentação da liquidação resulta claramente da notificação a que se alude na alínea c)
da factualidade apurada.
Efectivamente, procedeu-se à liquidação oficiosa porque a impugnante não apresentou as declarações de IVA dos períodos ali referidos do ano de 2008, ou seja, a Administração Tributária procedeu
à liquidação com base nos elementos de que dispunha.
Olhando a fundamentação inserta na notificação a que acima aludimos, dela consta a indicação
dos factos concretos em que a AT se alicerçou para proceder á liquidação, pois dela constam:
− O rácio do sector de actividade a que a impugnante se dedica;
− O volume de negócios;
− O número de declarações periódicas em falta.
Ora, no que tange ao volume de negócios e ao rácio para o sector de actividade, a fundamentação não padece de qualquer obscuridade, contradição ou insuficiência, pois a mesma é admitida nos
termos do disposto no art. 77º, n.º 2 da LGT, estamos perante uma fundamentação sumária. Basta a
sua quantificação e o contribuinte fica a saber que foram esses elementos. (…)
Todavia, não se vislumbra como foi apurado o montante de IVA a pagar. Pois, feitas as contas
através das fórmulas indicadas na liquidação e com os elementos aí fornecidos, não se alcança o valor
mencionado de imposto a pagar. E a ser assim, a liquidação não cumpre o disposto no art. 77º, n.º 2,
da LGT, que refere que a fundamentação sumária deve dar a conhecer as operações de apuramento
do tributo.
Destarte, não dando a liquidação a conhecer as operações de apuramento do tributo, forçoso é
concluir que padece de falta de fundamentação, sendo por esse motivo anulável.».
É contra o assim decidido que a Recorrente se insurge, defendendo que o acto está devidamente
fundamentado porque a Administração Tributária, não dispondo de outros valores, se limitou a multiplicar o valor mínimo a ter em conta nas liquidações oficiosas, de € 374,10, pelo número de declarações
em falta, no total de quatro.
Vejamos.
É inquestionável que a Administração tem o dever de fundamentar os actos que afectem os direitos
ou os legítimos interesses dos administrados – em harmonia com o princípio plasmado no artigo 268º
da CRP e acolhido nos artigos 124º do CPA e 77º da LGT.
Ora, como a doutrina e a jurisprudência têm vindo exaustivamente a repetir, 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
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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.
É também incontroverso que as exigências de fundamentação não são rígidas, variando de acordo
com o tipo de acto e as circunstâncias concretas em que este foi proferido, bastando-se com a expressão clara das razões que levaram a determinada deliberação decisória. 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.
Assim, a fundamentação deve ser entendida como a obrigação de enunciar expressamente (de modo
directo ou por remissão) os motivos de facto e de direito que determinaram o agente ou órgão decisor,
esclarecendo o seu destinatário das razões que o motivaram e do porquê do sentido decisório, visando
proporcionar ao administrado o conhecimento do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto.
Deste modo, o acto estará suficientemente fundamentado quando o administrado, colocado na
sua posição de destinatário normal - o bonus pater familiae de que fala o artigo 487º, n.º 2, do C.Civil
– possa ficar a conhecer as razões factuais e jurídicas que estão na sua génese, de modo a permitir-lhe
optar, de forma esclarecida, por aceitar, ou não, o acto.
No caso presente, emerge da notificação da liquidação de fls. 4 dos autos, emitida em 03/07/2010,
que a mesma tem por fundamento a falta de entrega de quatro declarações periódicas de IVA, respeitantes
aos períodos de 0803T, 0806T, 0809T e 0812T, e que o valor a pagar é de € 1.496,40.
Todavia, como se extrai da alínea b) do probatório, a impugnante fora notificada para exercer
o direito de audição prévia, pelo ofício de 10/04/2010, que se acha reproduzido a fls. 5 dos autos.
Desse ofício consta, além da identificação das declarações em falta determinantes da liquidação
oficiosa, o montante em dívida apurado e a fundamentação dos indicadores de cálculo, de onde se
pode retirar, sem margem para dúvidas, que para alcançar aquele valor a Administração Tributária
tomou em consideração o rácio do sector de actividade da impugnante (que fixou em 3,55%), o
volume de negócios (no montante de € 119.724), o valor de € 374,10 correspondente ao mínimo
de tributação por período, e o número de declarações em falta. Mais se evidencia nessa rubrica que
o montante devido relativamente a cada uma das declarações em falta foi obtido pelo produto que
resultou da aplicação do rácio da actividade a ¼ do indicado volume de negócios, tendo em conta o
referido limite mínimo de € 374,10, bem como o total do valor a pagar e corresponde à multiplicação
desse valor mínimo de € 374,10 pelo número de declarações em falta (4), o que perfaz o montante de
€ 1.496,40, que veio a ser liquidado.
Neste cenário, não podemos deixar de concluir que do mencionado ofício constam, de forma clara,
os critérios que conduziram à determinação do tributo e que denunciam, suficientemente, o percurso
cognoscitivo e valorativo percorrido pela Administração, de molde que um destinatário normal e razoável – hipoteticamente colocado na situação do real destinatário e no concreto contexto circunstancial
que rodeou a prática do acto - facilmente poderia apreender e sindicar.
Razão por que o acto de liquidação impugnado não padece do vício de falta de fundamentação
que lhe imputa a impugnante. E sendo este o único fundamento da impugnação, impõe-se manter na
ordem jurídica o acto de liquidação impugnado.
Resta, por conseguinte, revogar a sentença que assim não julgou e, decidindo em substituição,
julgar a impugnação improcedente.
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 sentença recorrida e,
decidindo em substituição, julgar a impugnação improcedente.
Custas pela recorrida, que contra-alegou.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro Delgado.
(1) Sobre a matéria, vide José Carlos Vieira de Andrade, “O Dever de Fundamentação Expressa de Actos Administrativos”, 1991, p. 214.

Acórdão de 02 de Julho de 2014.
Assunto:
Rectificação de erro material. Nulidade de acórdão por omissão de pronúncia.
Inconstitucionalidade.
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Processo n.º 1140/13-30.
Recorrente: A…, 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 – A…………………………, S.A., recorrente nos presentes autos, notificado do nosso Acórdão do passado dia 19 de Fevereiro, veio, por requerimento de fls. 168 a 171 dos autos, requerer o
seu “aclaramento” e bem assim suscitar a questão da inconstitucionalidade do artigo 37.º n.ºs 1 e 2 do
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), na interpretação “sufragada” pelo Acórdão
proferido nos autos, por envolver uma restrição desproporcionada do direito de acesso aos tribunais,
tutelado pelos artigos 20.º e 268.º, n.º 2 da CRP.
2 – Por Despacho da Relatora de 22 de Abril de 2014 (a fls. 173, frente e verso, dos autos), foi a
requerente convidada a “reponderar o seu requerimento de aclaração, podendo substituí-lo, se assim
o entender e demonstrando a verificação dos necessários pressupostos legais, por pedido de reforma
do Acórdão”, porquanto se entendeu que “com a entrada em vigor – em 1 de Setembro de 2013 – da
reforma do CPC o incidente de aclaração foi eliminado, resultando, salvo melhor opinião, do disposto
no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 41/2013 de 26 de Junho, que tal alteração é de aplicar aos processos
pendentes antes da entrada em vigor de tal alteração” (…) “Daí que o pedido de aclaração seja hoje
legalmente inadmissível”.
3 – Por requerimento de fls. 177 a 189 dos autos, veio então a requerente substituir pedido de
aclaração da sentença por requerimento de arguição de nulidade e de rectificação de sentença e suscitar
incidente de inconstitucionalidade de norma aplicada no processo alegando, em síntese, que:
- a sentença padece de um lapso na referência a uma alegação da recorrente de que a mesma
não requereu qualquer autorização ou licenciamento, sendo devida a manifesto lapso de escrita a
referência constante do acórdão deste Venerando Tribunal quando se refere que nos artigos 29.º a 40.º
da petição de oposição que a recorrente alegou que «não requereu à Estradas de Portugal qualquer
autorização ou licença de ocupação», dado que, pela leitura dos artigos referenciados, resulta claro
que tal alegação não foi feita, tendo antes sido alegado que não ocorreu qualquer autorização ou
licenciamento da ocupação da estrada (fls. 182);
- de tal lapso resulta que o Acórdão não apreciou a questão suscitada pela recorrente desde o
início dos presentes autos, de que os actos do procedimento de execução fiscal em apreço são inválidos
porque não ocorreu o licenciamento que determinaria a exigibilidade da taxa liquidada e cobrada
coercivamente, sendo por isso nulo por falta de objecto, sendo que tal questão não é objecto de análise
ou fundamentação pelo Acórdão deste Venerando Tribunal, pese embora seja geradora de nulidade
que permitiria a convolação da presente oposição em processo de impugnação, donde se conclui que
o Acórdão proferido nos presentes autos padece de nulidade por omissão de pronúncia, nos termos do
artigo 651.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil, susceptível de suprimento por este Venerando
Tribunal nos termos do n.º 4 do mesmo preceito (fls. 184);
- na fundamentação do Acórdão foi ainda interpretada e aplicada uma norma, que apenas nesse
momento foi aplicada no caso dos presentes autos, em termos manifestamente inconstitucionais – a
norma do artigo 37.º n.ºs 1 e 2 do CPPT – interpretada no sentido de que o não requerimento, por parte
do notificado, da notificação que contenha os meios de defesa ou a passagem de certidão dos mesmos,
importa a sanação da irregularidade da falta de indicação na notificação dos meios de defesa, por
violação dos artigos 20.º, 266.º, n.º 2 e 268.º, n.º 3 da Constituição da República.
4 – Com dispensa dos vistos, dada a simplicidade da questão, vêm os autos à Conferência.
5 - Cumpre apreciar e decidir.
5.1. Do pedido de rectificação de erro material do Acórdão
Alega a requerente que o Acórdão proferido nos presentes autos padece de um lapso na referência
a uma alegação da recorrente de que a mesma não requereu qualquer autorização ou licenciamento,
sendo devida a manifesto lapso de escrita a referência constante do acórdão deste Venerando Tribunal
quando se refere que nos artigos 29.º a 40.º da petição de oposição que a recorrente alegou que «não
requereu à Estradas de Portugal qualquer autorização ou licença de ocupação», dado que, pela leitura
dos artigos referenciados, resulta claro que tal alegação não foi feita, tendo antes sido alegado que
não ocorreu qualquer autorização ou licenciamento da ocupação da estrada.
No Acórdão proferido nos presentes autos, a fls. 158 dos autos, consignou-se efectivamente que
«(…) resulta claro da petição inicial de oposição (a fls. 17 a 24 dos autos) que nenhum dos fundamentos
aí invocados é subsumível na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, porquanto a “inexistência da
taxa” que aí se refere resulta, na perspectiva da oponente, do facto de lhe ter sido liquidado o tributo
sem que a situação de facto que lhe está na origem fosse subsumível às alíneas b) ou g) do n.º 1 do
artigo 15.º do DL 13/71, porquanto alega que não requereu à Estradas de Portugal qualquer autoriza-
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ção ou licença de ocupação de estrada nem a ocupou e a área do pavimento servida pelo acesso não
corresponde à considerada na liquidação da taxa (cfr. os artigos 29.º a 40.º da p.i. de oposição, a fls. 21
a 23 dos autos).» (sublinhados nossos).
Confrontando este trecho do acórdão com a alegação da requerente constante da sua petição inicial de oposição, conclui-se que a síntese a que se procedeu no transcrito trecho do Acórdão terá sido
menos precisa, pois que efectivamente a oponente não alegara a inexistência do facto tributário em
razão de não ter requerido autorização ou licença, antes porque não terá ocorrido qualquer autorização
ou licenciamento de ocupação de estrada, porque caducara o pedido de licenciamento.
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 614.º do Código de Processo Civil, rectifica-se
a referência constante do 4.º parágrafo de fls. 8 do Acórdão (fls. 158 dos autos) nos termos seguintes:
Onde dele consta “(…) porquanto alega que não requereu à Estradas de Portugal qualquer autorização
ou licença de ocupação (…), passará a constar “(…) porquanto alega que não se verificou qualquer
autorização ou licença de ocupação”.
Defere-se, nesta parte, o requerido.
5.2 Da alegada omissão de pronúncia do Acórdão
Invoca a requerente que do lapso incorrido no Acórdão, ora rectificado, resulta que o Acórdão
não apreciou a questão suscitada pela recorrente desde o início dos presentes autos, de que os actos
do procedimento de execução fiscal em apreço são inválidos porque não ocorreu o licenciamento
que determinaria a exigibilidade da taxa liquidada e cobrada coercivamente, sendo por isso nulo por
falta de objecto, sendo que tal questão não é objecto de análise ou fundamentação pelo Acórdão deste
Venerando Tribunal, pese embora seja geradora de nulidade que permitiria a convolação da presente
oposição em processo de impugnação, donde se conclui que o Acórdão proferido nos presentes autos
padece de nulidade por omissão de pronúncia, nos termos do artigo 651.º, n.º 1, alínea d), do Código
de Processo Civil, susceptível de suprimento por este Venerando Tribunal nos termos do n.º 4 do
mesmo preceito.
Não tem porém, nesta parte, razão a recorrente.
O acórdão recorrido, debruçando-se sobre a sentença proferida nos autos, consignou que: «(…)
afigura-se acertada a decisão recorrida quando considerou que os fundamentos invocados na oposição
respeitam à ilegalidade em concreto da taxa exigida à recorrente, que, apenas poderia ser conhecida
em sede de oposição à execução quando a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação» (cfr. Acórdão, a fls. 158/159 dos autos), e mais à frente, a propósito da
(im)possibilidade de convolação da oposição deduzida em impugnação judicial, consignou-se no Acórdão
(fls. 160, in fine, 161 dos autos) que: «E nem se diga, como agora alegado, que a pretensa ilegalidade da
taxa em questão seria geradora da nulidade desta, razão pela qual a impugnação poderia ser deduzida a
todo o tempo (cfr. o n.º 3 do artigo 102.º do CPPT), porquanto, como constitui jurisprudência pacífica
deste STA e decorre directa e inequivocamente da lei, o regime regra da invalidade dos actos é o da sua
anulabilidade (cfr. o artigo 135.º do Código de Procedimento Administrativo – CPA), sendo nulos os
actos a que falta qualquer dos seus elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente
essa forma de invalidade (cfr. o n.º 1 do artigo 133.º do CPA), o que não sucede no caso dos autos».
Não há, pois, omissão de pronúncia sobre os fundamentos invocados na oposição e sindicados
no recurso, o que há, isso sim, é uma decisão desfavorável à pretensão da então recorrente quanto à
admissibilidade de discutir em oposição ilegalidades em concreto do acto de liquidação ou à convolação da oposição deduzida em impugnação judicial, por intempestividade, pois que se considerou que
a alegada inexistência do facto tributário não seria geradora de nulidade da liquidação, mas de mera
anulabilidade desta, por ser este o regime-regra da invalidade dos actos administrativos.
Improcede, pois, a arguida nulidade do Acórdão por omissão de pronúncia.
5.3 Da invocada inconstitucionalidade, por violação dos artigos 20.º, 266.º, n.º 2 e 268.º, n.º 3
da Constituição da República, do artigo 37.º n.º 1 e 2 do CPPT, quando interpretado do sentido
de que a omissão de referência na notificação dos meios de defesa ao dispôr do notificado e respectivo prazo para o seu exercício não confere ao notificado a possibilidade de em oposição à
execução discutir a ilegalidade em concreto da dívida exequenda ou de possibilitar a convolação
da oposição deduzida em impugnação judicial
Invoca, finalmente, a requerente, que na fundamentação do Acórdão foi ainda interpretada e
aplicada uma norma, que apenas nesse momento foi aplicada no caso dos presentes autos, em termos
manifestamente inconstitucionais – a norma do artigo 37.º n.ºs 1 e 2 do CPPT – interpretada no sentido
de que o não requerimento, por parte do notificado, da notificação que contenha os meios de defesa
ou a passagem de certidão dos mesmos, importa a sanação da irregularidade da falta de indicação
na notificação dos meios de defesa, por violação dos artigos 20.º, 266.º, n.º 2 e 268.º, n.º 3 da Constituição da República.
Nesta matéria, a interpretação acolhida no Acórdão proferido nos autos mais não faz do que seguir
a jurisprudência pacífica deste STA, doutrinalmente apoiada em JORGE LOPES DE SOUSA, que expressamente cita, e que, consistindo numa interpretação da lei menos garantística do que a pretendida
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pela requerente, não se afigura, porém, violadora do direito de acesso aos Tribunais, do princípio da
tutela jurisdicional efectiva, do princípio da boa fé ou do direito à notificação dos actos administrativos, contrariamente ao alegado.
Não obstante, a última palavra nesta matéria caberá, se a requerente assim o entender, ao Tribunal
Constitucional, cabendo-lhe, então, interpôr o correspondente recurso.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em deferir parcialmente o requerido, rectificando-se a referência
constante do 4.º parágrafo de fls. 8 do Acórdão (fls. 158 dos autos) nos termos seguintes: Onde dele
consta “(…) porquanto alega que não requereu à Estradas de Portugal qualquer autorização ou licença
de ocupação (…), passará a constar “(…) porquanto alega que não se verificou qualquer autorização
ou licença de ocupação (…)”.
Custas pela requerente, na proporção do decaimento, que se fixam em 1 UC.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Insolvência. Prosseguimento da execução fiscal. Responsável subsidiário. Despacho
de reversão.
Sumário:
A sustação dos processos de execução fiscal que se verifica na sequência da declaração
de falência/insolvência da devedora originária, comporta as excepções previstas nos
nºs. 1 e 6 do art. 180º do CPPT, não estando vedada a reversão das dívidas tributárias
contra o responsável subsidiário (nº 7 do art. 23º da LGT), caso se verifiquem os
respectivos pressupostos legais, impondo-se, contudo, que a AT respeite os limites
da excussão prévia impostos pelo n.º 2 do art. 23º da LGT.
Processo n.º 1200/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……...
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Pública, inconformada, recorreu da sentença do TAF de Penafiel, que julgou a oposição à execução fiscal n.º 1830201001020110, procedente, contra si deduzida por A…….., por dívidas
de IVA, da sociedade B…….., Lda, dos períodos entre Abril a Agosto de 2010, bem como coimas e
encargos de processos de contra-ordenação do ano de 2010, no valor global de € 5.886,21, na sequência
da reversão contra si efectuada.
Alegou, tendo concluído como se segue:
A. Salvo o devido respeito, e sem prejuízo de melhor opinião, entende a Fazenda Pública que a
sentença recorrida fez um errado enquadramento dos factos à luz dos normativos legais vigentes quando
decidiu que o ato de reversão contra o aqui oponente consubstanciou uma violação do artigo 180.º do
CPPT, porquanto a execução fiscal deveria ter ficado sustada depois de declarada a insolvência da
devedora originária.
B. Cumpre então apreciar quais os efeitos que a declaração de insolvência da devedora originária
produz relativamente aos processos executivos contra si instaurados e se é admissível reverter as dívidas
contra os responsáveis subsidiários.
C. O processo de insolvência caracteriza-se por ser um processo de execução universal onde o
objetivo é a satisfação dos credores através da liquidação do património do devedor insolvente com a
posterior repartição do produto obtido por aqueles.
D. Temos então que, à partida todos os bens do devedor podem ser apreendidos [caráter universal] e,
tratando-se de um processo em que todos os credores, independentemente da natureza dos seus créditos,
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são chamados a intervir no processo [caráter concursal], perante a insuficiência da massa insolvente
em satisfazer a totalidade dos créditos, estes assumem perdas de modo proporcional.
E. De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 88.º do CIRE [1.ª parte]: “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 ação executiva intentada pelos credores da insolvência (...)” [sublinhado
nosso]
F. Do mesmo modo, é prescrito no n.º 1 do artigo 180.º do CPPT [1.ª parte]: “Proferido o despacho
judicial de prosseguimento da ação de recuperação da empresa ou declarada falência, serão sustados
os processos de execução fiscal que se encontrem pendentes (...)”
G. Existe uma clara preocupação em consignar na lei formas que impeçam os credores de atingir os bens afetos à massa insolvente realçando o caráter marcadamente universal deste processo de
execução.
H. Por esta ordem de razão, há que sustar as execuções fiscais instauradas em nome da devedora
originária quando exista declaração de insolvência em nome desta [com as exceções previstas na parte
final do n.º 1 e n.º 6 do artigo 180.º do CPPT].
I. Todavia, esta situação [sustação das execuções relativamente ao devedor originário] não obsta
a que o órgão de execução fiscal averigue sobre a admissibilidade legal de chamar à execução os responsáveis subsidiários.
J. O responsável subsidiário, caso se verifiquem os pressupostos legais para o seu chamamento,
irá responder com o seu património [pessoal] relativamente a dívidas da devedora originária por insuficiência patrimonial desta, o que por si só em nada afeta os bens da massa insolvente.
K. Para isso nos remete o n.º 7 do artigo 23.º da LGT quando prevê a possibilidade legal da reversão após o conhecimento oficial ou oficioso da insolvência da executada.
L. Consubstanciada a insuficiência patrimonial da devedora originária através da declaração
de insolvência, o órgão de execução fiscal deverá apreciar sobre os pressupostos legais da reversão
[n.º 1 do artigo 24.º da LGT].
M. Efetivada a reversão, o órgão de execução fiscal fica, no entanto, impedido de praticar atos
coercivos em relação ao responsável subsidiário em respeito ao princípio da excussão prévia do património da devedora originária nos termos previstos no n.º 2 do artigo 23º da LGT.
N. Perante o exposto, verifica-se que a sustação dos processos executivos quando exista declaração de insolvência do devedor originária só aproveita para este, sendo legalmente admissível que se
pratiquem atos conducentes à reversão das dívidas contra os responsáveis subsidiários.
O. 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.
Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, anulando-se a douta sentença recorrida.
Não houve contra-alegações.
O Ministério Público, pronunciou-se pela improcedência do presente recurso e pela consequente
manutenção do julgado.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
1.º - Pelo serviço de finanças de Paços de Ferreira foi instaurada à sociedade B…….., Lda.,
NIPC: ………, por falta de pagamento das liquidações de IVA dos períodos entre 2010/04 a 2010/08,
e coimas e encargos de processos de contraordenação do ano de 2010, o processo de execução fiscal
nº1830201001020110 e apensos.
2.º - Com fundamento na insuficiência de bens da devedora originária face ao pagamento da
dívida exequenda, em 16.04.2012, o ora oponente foi citado, na qualidade de responsável subsidiário,
de que contra si havia sido revertida a quantia de € 5.886,21, no âmbito do processo de execução fiscal
supra identificado.
3.º - Do processo de execução fiscal constava a notificação expedida do processo de insolvência,
datada de 21.03.2012, para a Fazenda Pública reclamar os seus créditos no processo de insolvência
- cf. docs. de fls. 19 e 24 dos autos.
4.º - O ora oponente foi gerente da sociedade executada desde a sua constituição, conjuntamente
com a sua mulher C……… - cf. certidão comercial da sociedade executada.
5.º - A sociedade executada obrigava-se pela assinatura de um dos seus dois sócios gerentes.
6.º - A sócia gerente C…….. faleceu em 02.05.2011.
7.º - A devedora originária foi declarada insolvente por sentença de 01.03.2012, proferida no
processo n.º192/12.6TBPFR, que correu termos junto do 3.ºJuízo do Tribunal Judicial de Paços de
Ferreira.
8.º - No âmbito do referido processo de insolvência foram apreendidos os bens descritos no auto
a fls.71 dos autos, cujo teor aqui se dá por reproduzido.
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9.º - O valor dos bens apreendidos ascendia a € 8.992,00.
10.º - Pelo ofício n.º1243/1830-30, de 13.03.2012, o Serviço de Finanças de Paços de Ferreira
remeteu ao Ministério Público do Tribunal Judicial da Comarca de Paços de Ferreira, certidão de dívidas
para efeitos de reclamação de créditos - cf. doc. de fls.19 dos autos.
11.º - O ora oponente subscreveu a declaração de início de actividade de 09.07.2001 da sociedade
executada - cf.doc. de fls.42 a 43 dos autos.
12.º - O requerimento de 13.12.2004, para enquadramento da devedora originária no regime geral
de determinação do lucro tributável, foi assinado pelo ora oponente - cf. doc. de fls.20 dos autos.
13.º - O ora oponente assinou o requerimento de 19.03.2008, para pagamento em prestações de
dívidas de IVA do ano de 2007 - cf. doc. de fls. 21 dos autos.
Não se provaram outros factos com relevância para apreciação da questão em análise.
Há agora que apreciar o recurso que nos vem dirigido.
No essencial decidiu-se na sentença recorrida:
“…findo o processo de insolvência, nada obsta à prossecução dos processos de execução fiscal
que nele não tenham logrado pagamento integral para reversão contra os responsáveis subsidiários,
nos termos do disposto no art. 180º, n.º4, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)
e do art. 233º, nº1, do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado pela Lei
n.º39/2003, de 22 de Agosto.
A sustação do processo de execução fiscal só se justifica enquanto estiver pendente o processo
de insolvência, em ordem à reclamação neste processo dos créditos em cobrança nas execuções fiscais
e tem como finalidade assegurar que nestes processos não sejam tomadas decisões que possam ter
interferência no processo de insolvência.
Ou seja, depois de findo o processo de insolvência, ainda podem prosseguir novas execuções ou
prosseguirem as instauradas anteriormente contra o insolvente e o responsável subsidiário, nos termos
previstos no n.º 5 do art. 180º, do CPPT, desde que, a penhora incida sobre bens entretanto adquiridos
e que não foram apreendidos na insolvência.
Mas isso pressupõe que já tenha sido proferido o despacho de reversão da execução, fazendo
com que a sustação da execução e a sua apensação ao processo de insolvência implique também o
não prosseguimento do processo executivo contra o executado revertido.
Ora, a própria Fazenda Púbica admite nomeadamente em sede de alegações escritas a fls.105
dos autos que, “De salientar também que, apesar do esforço do oponente de [tentar} provar que a
executada originária tinha bens suficientes para acautelar os créditos tributários, o que se patenteia
nos autos é que o seu único património encontra-se apreendido a favor da massa insolvente...”.
Ora, não há nos autos qualquer manifestação de que existam novos bens do oponente, distintos
dos que foram apreendidos à ordem do processo de insolvência.
Pelo que, estamos perante violação do disposto nos n.ºs 1, 4 e 5 do art.180º, do CPPT, que gera
a ilegalidade da reversão ordenada contra o oponente…”.
Dispõe aquele artigo 180º, sob a epígrafe “Efeito do processo de recuperação da empresa e de
falência na execução fiscal”:
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.
Também o CIRE no artigo 88º dispunha que (na redacção aqui aplicável):
«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.
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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».
Ou seja, ambas estas normas visam a protecção do executado falido e em última instância a protecção dos credores que forem ao processo de insolvência reclamar os seus créditos para poderem vir a
ser pagos pelo produto da venda dos bens da massa insolvente, nas condições legalmente estabelecidas.
Visa-se, assim, impedir que os credores do falido, reclamantes ou não no processo de insolvência,
tentem obter o pagamento dos seus créditos em condições desfavoráveis para os restantes credores
que beneficiem de privilégios no tocante à ordem de pagamento, pelo produto da venda dos bens da
massa.
E, por esta razão, o legislador determinou que, logo que declarada a insolvência (a hipótese que
aqui nos interessa) os processos de execução não prossigam, devendo ser remetidos ao processo de
insolvência.
No entanto, à data da prolação da sentença de insolvência e da prolação do despacho de reversão,
dispunha o artigo 23º, n.º 7 da LGT que, o dever de reversão previsto no n.º 3 deste artigo (caso, no
momento da reversão, não seja possível determinar a suficiência dos bens penhorados por não estar
definido com precisão o montante a pagar pelo responsável subsidiário, o processo de execução fiscal
fica suspenso desde o termo do prazo de oposição até à completa excussão do património do executado, sem prejuízo da possibilidade de adopção das medidas cautelares adequadas nos termos da lei) é
extensível às situações em que seja solicitada a avocação de processos referida no n.º 2 do artigo 181.º
do CPPT, só se procedendo ao envio dos mesmos a tribunal após despacho do órgão da execução fiscal,
sem prejuízo da adopção das medidas cautelares aplicáveis.
Pode-se retirar deste preceito legal, bem como do disposto nos nºs. 2 e 3 do mesmo artigo 23º, que
o legislador quis, uma vez verificada a insuficiência dos bens do executado e ainda sem que tenham
sido penhorados e vendidos todos os bens que lhe restem, que a AT profira obrigatoriamente o despacho
de reversão. E tal despacho deve ser proferido mesmo que o quantum da responsabilidade do devedor
subsidiário não esteja completamente determinado e que os autos de execução devam aguardar, quanto a
si, que ocorra a completa excussão dos bens do executado e devedor principal, verificados que estejam,
naturalmente, os restantes requisitos legalmente previstos para que possa ocorrer a reversão.
Daqui se pode concluir, assim, que o despacho de reversão não é ilegal por afrontar o disposto no
artigo 180º do CPPT, uma vez que encontra acolhimento no disposto no artigo 23º da LGT. A leitura
conjugada de ambos os preceitos legais, permite, portanto, salvaguardar a posição do devedor subsidiário, no sentido de dever ser excutido previamente o património do devedor principal, bem como o
direito de crédito da AT, ou o seu remanescente não pago pelo produto da venda dos bens do devedor
principal, que será oportunamente exercido sobre o mesmo devedor subsidiário (irrelevando, assim,
neste momento, saber se o devedor subsidiário detém ou não bens que possam vir a satisfazer a dívida
exequenda).
Portanto, estando provado, nos presentes autos, que o despacho da reversão foi proferido na
sequência do conhecimento de que havia sido declarada a insolvência da devedora originária e na
sequência da remessa de certidões para efeitos de reclamação de créditos no processo de insolvência,
não há dúvida que foi proferido ao abrigo do disposto naquele artigo 23º, n.º 7 da LGT, devendo agora
aguardar-se pela excussão dos bens da insolvente.
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, em:
- conceder provimento ao recurso e, em consequência, revogar a sentença recorrida;
-julgar improcedente a questão prévia suscitada pelo Ministério Público no TAF de Penafiel.
- ordenar a baixa dos autos ao tribunal a quo para que ai sejam conhecidas as restantes questões
cuja apreciação foi solicitada pelo oponente.
Sem custas.
D.N.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Aragão Seia (relator) — Isabel Marques da Silva — Pedro Delgado.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Insolvência. Prosseguimento da execução fiscal. Responsável subsidiário. Despacho
de reversão.
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Sumário:
A sustação dos processos de execução fiscal que se verifica na sequência da declaração
de falência/insolvência da devedora originária, comporta as excepções previstas nos
nºs. 1 e 6 do art. 180º do CPPT, não estando vedada a reversão das dívidas tributárias
contra o responsável subsidiário (nº 7 do art. 23º da LGT), caso se verifiquem os
respectivos pressupostos legais, impondo-se, contudo, que a AT respeite os limites
da excussão prévia impostos pelo n.º 2 do art. 23º da LGT.
Processo n.º 1202/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: 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 que, proferida pela Mma. Juíza do TAF de Penafiel,
julgou procedente a oposição deduzida por A…………….., com os demais sinais dos autos, à execução
fiscal n.º 1830201201006169.
1.2. Termina as alegações de recurso formulando as Conclusões seguintes:
A. Salvo o devido respeito, e sem prejuízo de melhor opinião, entende a Fazenda Pública que a
sentença recorrida fez um errado enquadramento dos factos à luz dos normativos legais vigentes quando
decidiu que o acto de reversão contra o aqui oponente consubstanciou uma violação do artigo 180º
do CPPT, porquanto a execução fiscal deveria ter ficado sustada depois de declarada a insolvência da
devedora originária.
B. Cumpre então apreciar quais os efeitos que a declaração de insolvência da devedora originária
produz relativamente aos processos executivos contra si instaurados e se é admissível reverter as dívidas
contra os responsáveis subsidiários.
C. O processo de insolvência caracteriza-se por ser um processo de execução universal onde o
objectivo é a satisfação dos credores através da liquidação do património do devedor insolvente com
a posterior repartição do produto obtido por aqueles.
D. Temos então que, à partida todos os bens do devedor podem ser apreendidos [carácter universal] e, tratando-se de um processo em que todos os credores, independentemente da natureza dos seus
créditos, são chamados a intervir no processo [carácter concursal], perante a insuficiência da massa
insolvente em satisfazer a totalidade dos crédito, estes assumem perdas de modo proporcional.
E. De acordo com o disposto no n.º l do artigo 88º do CIRE [1ª parte]: “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 (...)” [sublinhado nosso]
F. Do mesmo modo, é prescrito no n.º 1 do artigo 180º do CPPT [1ª parte]: “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 (...)”
G. Existe uma clara preocupação em consignar na lei formas que impeçam os credores de atingir
os bens afectos à massa insolvente realçando o carácter marcadamente universal deste processo de
execução.
H. Por esta ordem de razão, há que sustar as execuções fiscais instauradas em nome da devedora
originária quando exista declaração de insolvência em nome desta [com as excepções previstas na parte
final do n.º l e n.º 6 do artigo 180º do CPPT).
I. Todavia, esta situação [sustação das execuções relativamente ao devedor originário] não obsta
a que o órgão de execução fiscal averigúe sobre a admissibilidade legal de chamar à execução os responsáveis subsidiários.
J. O responsável subsidiário, caso se verifiquem os pressupostos legais para o seu chamamento,
irá responder com o seu património [pessoal] relativamente a dívidas da devedora originária por insuficiência patrimonial desta, o que por si só em nada afecta os bens da massa insolvente.
K. Para isso nos remete o n.º 7 do artigo 23º da LGT quando prevê a possibilidade legal da reversão
após o conhecimento oficial ou oficioso da insolvência da executada.
L. Consubstanciada a insuficiência patrimonial da devedora originária através da declaração de
insolvência, o órgão de execução fiscal deverá apreciar sobre os pressupostos legais da reversão [nº 1
do artigo 24º da LGT].
M. Efectivada a reversão, o órgão de execução fiscal fica, no entanto, impedido de praticar actos
coercivos em relação ao responsável subsidiário em respeito ao princípio da excussão prévia do património da devedora originária nos termos previstos no n.º 2 do artigo 23º da LGT.
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N. Perante o exposto, verifica-se que a sustação dos processos executivos quando exista declaração de insolvência do devedor originário só aproveita para este, sendo legalmente admissível que se
pratiquem actos conducentes à reversão das dívidas contra os responsáveis subsidiários.
O. 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.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes, além do mais:
«1. A declaração de insolvência determina a suspensão de quaisquer diligências executivas ou
providências requeridas pelos credores 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. 88º n.º l CIRE).
No prazo de 10 dias a contar da notificação da sentença que tenha declarado a insolvência o administrador da insolvência requer, sob pena de incorrer em responsabilidade subsidiária, a avocação dos
processos em que o insolvente seja executado ou responsável que se encontrem pendentes nos órgãos
da execução fiscal do seu domicílio, e daqueles onde tenha bens ou exerça comércio ou indústria, a
fim de serem apensados ao processo de insolvência (art. 181º n.º 2 CPPT).
Porém, antes do envio do processo ao tribunal da insolvência o órgão da execução fiscal deve
proferir despacho de reversão contra o responsável subsidiário, caso se verifiquem os respectivos
pressupostos legais (art. 23º n.º 7 LGT redacção da Lei n.º 64-B/2011, 30 dezembro com início de
vigência em 1 janeiro 2012).
A recente alteração legislativa obedeceu a um presumível propósito de celeridade processual,
permitindo o imediato prosseguimento do processo contra o responsável subsidiário após o processo de
insolvência ser declarado findo e os processos de execução fiscal devolvidos à administração tributária
(art. 180º n.º 4 CPPT).
Está inculcada na solução normativa um juízo de fundada insuficiência do património da insolvente, devedora originária, para satisfação integral dos créditos exequendos, indispensável pressuposto
da reversão (art. 23º n.º 2 LGT; art. 153º n.º 2 alínea b) CPPT).
O revertido não está impedido de discutir a legalidade do despacho de reversão antes do envio do
processo de execução fiscal para apensação.
Após o proferimento do despacho de reversão mantém-se a suspensão de quaisquer diligências
executivas para cobrança coerciva da dívida exequenda, incidente sobre bens do responsável subsidiário.
2. No caso concreto a decisão da questão prévia da ilegalidade abstracta do proferimento do despacho de reversão prejudicou a apreciação dos fundamentos concretos da sua ilegalidade invocados
na petição de oposição.
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão que ordene a devolução do
processo ao tribunal recorrido para apreciação das questões prejudicadas pela solução da questão
prévia».
1.5. Corridos os Vistos legais, cabe apreciar e decidir.
FUNDAMENTOS
2. Com vista à apreciação, desde logo e em primeiro lugar, da questão prévia que fora suscitada
pelo MP [(i)legalidade da reversão e nulidade do processo executivo instaurado contra o revertido], a
sentença julgou provada a factualidade seguinte:
1º - Pelo serviço de finanças de Paços de Ferreira foi instaurada a execução fiscal n.º 1830201201006169
e apensos, instaurada contra a sociedade B………………, Lda., NIPC: ……………, por dívidas de
IRS (retenções na fonte), IRC, IVA e Coimas, dos anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, no valor
global de € 12.592,58.
2º - Com fundamento na insuficiência de bens da devedora originária face ao pagamento da dívida
exequenda, prosseguiu a reversão contra o ora oponente por despacho de 30.08.2012.
3º - O oponente foi citado da reversão em 04.09.2012 - cf. teor da informação do serviço de
finanças a fls. 29 dos autos.
4º - No processo de execução fiscal constava, na informação para o projecto de reversão, datada
de 23.08.2012, a existência do processo de insolvência da devedora originária - cf. doc. de fls. 18 dos
autos.
5º - A sociedade executada foi declarada insolvente por sentença de 06.02.2012 - cf. doc. de
fls. 68 dos autos.
6º - A qual transitou em julgado em 28.03.2012.
3.1. Apreciando a dita questão prévia, a sentença concluiu pela procedência da oposição, com
fundamento, em síntese, em que o oponente foi citado para a execução (em 4/9/2012) já depois de
decretada (por sentença de 6/2/2012, transitada em 28/3/2012) a insolvência da devedora originária
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(sendo que AT, antes de proceder à citação, também já tinha conhecimento da pendência do processo de
insolvência da sociedade originariamente executada, pois que essa indicação constava já da informação
para o projecto de reversão, datado de 23/8/2012).
Na tese da sentença, embora nada obste que, findo o processo de insolvência, prossigam os processos de execução fiscal que nele não tenham logrado pagamento integral, para reversão contra os
responsáveis subsidiários (nos termos do disposto no art. 180º, n.º 4, do CPPT e do art. 233º, n.º 1, do
CIRE), ou seja, embora depois de findo o processo de insolvência possam ainda ser instauradas novas
execuções ou prosseguirem as instauradas anteriormente contra o insolvente e o responsável subsidiário
(nº 5 do art. 180º, do CPPT), desde que a penhora incida sobre bens entretanto adquiridos e que não
foram apreendidos na insolvência, tudo isso pressupõe que já tenha sido proferido o despacho de reversão
da execução, fazendo com que a sustação da execução e a sua apensação ao processo de insolvência
implique também o não prosseguimento do processo executivo contra o executado revertido.
Por isso, no caso, não tendo ficado sustada a execução fiscal, os actos processuais praticados na
sua ulterior tramitação consubstanciam violação do disposto nos nºs. 1, 4 e 5, do art. 180º do CPPT,
acrescendo que não resulta dos autos qualquer manifestação de que existam novos bens do oponente,
distintos dos que foram apreendidos à ordem do processo de insolvência, pelo que ocorre, igualmente,
violação do disposto no n.º 6 do mesmo art. 180º do CPPT, que gera a ilegalidade da reversão ordenada
contra o oponente.
3.2. A recorrente Fazenda Pública discorda do assim decidido e sustenta que embora se imponha,
nos termos do art. 180º do CPPT, a sustação das execuções fiscais instauradas em nome da devedora
originária, quando exista declaração de insolvência em nome desta, tal sustação das execuções relativamente ao devedor originário não obsta a que o OEF averigúe da admissibilidade legal de chamar à
execução os responsáveis subsidiários (o responsável subsidiário, caso se verifiquem os pressupostos
legais para o seu chamamento, irá responder com o seu património relativamente a dívidas da devedora
originária por insuficiência patrimonial desta, o que por si só em nada afecta os bens da massa insolvente,
mas, efectivada a reversão, o OEF fica, no entanto, impedido de praticar actos coercivos em relação
ao responsável subsidiário, dado o princípio da excussão prévia do património da devedora originária
nos termos do n.º 2 do art. 23º da LGT). Ou seja, a sustação dos processos executivos quando exista
declaração de insolvência do devedor originário só a este aproveita, sendo legalmente admissível que
se pratiquem actos conducentes à reversão das dívidas contra os responsáveis subsidiários.
3.3. A questão a decidir é, portanto, a de saber se a sentença enferma de erro de julgamento de direito
ao ter concluído pela ilegalidade do despacho de reversão por a execução não ter ficado sustada.
Vejamos.
4.1. O n.º 1 do art. 88º do CIRE (1) dispõe o seguinte:
«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»
Por sua vez, os nºs. 1, 2 e 4 a 6 do art. 180º do CPPT dispõem:
«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 – (…)
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 de recuperação da empresa, que seguirão os termos normais
até à extinção da execução.» (2)
Já o n.º 2 do art. 181º do CPPT, dispõe que:
«2 – No prazo de 10 dias a contar da notificação da sentença que tiver declarado a falência ou
da citação que lhe tenha sido feita em processo de execução fiscal, requererá o liquidatário judicial,
sob pena de incorrer em responsabilidade subsidiária, a avocação dos processos em que o falido
seja executado ou responsável e que se encontrem pendentes nos órgãos da execução fiscal do seu
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domicílio, e daqueles onde tenha bens ou exerça comércio ou indústria, a fim de serem apensados ao
processo de falência.»
E os nºs. 2 e 7 do art. 23º da LGT (este n.º 7 foi aditado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12) estabelecem o seguinte:
«2. 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.
(…)
7. O dever de reversão previsto no n.º 3 deste artigo é extensível às situações em que seja solicitada a avocação de processos referida no n.º 2 do artigo 181º do CPPT, só se procedendo ao envio dos
mesmos a tribunal após despacho do órgão da execução fiscal, sem prejuízo da adopção das medidas
cautelares aplicáveis.»
4.2. Da conjugação do disposto nos transcritos art. 88º do CIRE e no art. 180º do CPPT avulta,
desde logo, a seguinte consideração: embora no n.º 1 do art. 88º do CIRE não se admitam a instauração
ou prosseguimento de execuções contra o insolvente após a declaração de insolvência, essas acções
(instauração e prosseguimento) são, porém, admitidas nos nºs. 1 e 6 do art. 180º do CPPT, sendo que,
como bem se observa no acórdão desta Secção, de 29/2/2012, proc. n.º 0885/11, na situação regulada
no n.º 5 do mesmo art. 180º 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 os pelos responsáveis subsidiários).
Daí que, em face da eventual contradição que possa resultar do disposto nos mencionados normativos, os mesmos devam ser interpretados, conforme aponta o Cons. Jorge Lopes de Sousa, (3) com
o sentido de que «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 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».
Podem, portanto, ser instauradas novas execuções fiscais após a declaração de insolvência (ficando
afastada a regra geral constante do n.º 1 do art. 88º do CIRE e considerando-se que no art. 180º do CPPT
se estabelece um regime especial para os processos de execução fiscal), devendo, todavia, atender-se a
que: (i) se for 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, para
o qual deverá ser enviada pelo tribunal tributário (nºs. 1 e 2 do art. 180º do CPPT e nºs. 1 e 2 do art. 85º
do CIRE); (ii) se for 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 (nº 6
do art. 180º do CPPT).
E tem sido esta, aliás, a jurisprudência que tem vindo a ser afirmada uniforme e reiteradamente
por esta Secção do STA. (4)
4.3. No caso vertente o oponente foi citado para a execução já depois de declarada a insolvência
da executada originária: a citação ocorreu em 4/9/2012 e a insolvência fora decretada por sentença de
6/2/2012, transitada em 28/3/2012.
Ora, apesar de ser certo que, segundo o regime constante do supra transcrito art. 88º do CIRE, a
declaração de insolvência determina a suspensão de quaisquer diligências executivas ou providências
requeridas pelos credores que atinjam os bens integrantes da massa insolvente e obsta à instauração
ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva intentada pelos credores da insolvência, importa,
em todo o caso, atentar igualmente no que, nesta matéria, se dispõe no CPPT e na LGT: no prazo de
10 dias a contar da notificação da sentença que tenha declarado a insolvência o administrador da insolvência requer, sob pena de incorrer em responsabilidade subsidiária, a avocação dos processos em
que o insolvente seja executado ou responsável que se encontrem pendentes nos órgãos da execução
fiscal do seu domicílio, e daqueles onde tenha bens ou exerça comércio ou indústria, a fim de serem
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apensados ao processo de insolvência (nº 2 do art. 181º do CPPT), devendo o OEF, antes de remeter o
processo ao Tribunal da insolvência, proferir despacho de reversão contra o responsável subsidiário,
caso se verifiquem os respectivos pressupostos legais (nº 7 do art. 23º da LGT, na redacção introduzida
pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12).
Nesta actual imposição de que o OEF aprecie desde logo os requisitos da reversão da execução
fiscal antes da avocação de processos para efeitos de apensação da processo de insolvência, terá, naturalmente sido ponderada uma vertente de celeridade processual, permitindo o imediato prosseguimento
do processo contra o responsável subsidiário após o processo de insolvência ser declarado findo e os
processos de execução fiscal serem devolvidos à AT (nº 4 do art. 180º do CPPT), justificando-se, ainda,
tal imposição «por serem situações em que é presumível a insuficiência do património do sujeito passivo
devedor originário para o pagamento da totalidade das suas dividas. Porém, o «dever de reversão» de
que se fala, não pode deixar de ser entendido como um dever de apreciação dos requisitos da reversão, pois ela só será de decidir se se verificarem os restantes requisitos de que depende, para além da
presumível insuficiência patrimonial, designadamente a culpa presumida ou provada do responsável
subsidiário e o exercício efectivo das funções que são pressuposto da responsabilidade subsidiária.». (5) –
cfr. o n.º 2 do art. 23º da LGT e a alínea b) do n.º 2 do art. 153º do CPPT).
Portanto, por um lado, a sustação dos processos de execução fiscal que se verifica na sequência
da declaração de falência/insolvência da devedora originária [e apenas relativamente a ela (6)] comporta as excepções previstas no n.º 1 e no n.º 6 do art. 180º do CPPT e, por outro lado, não está vedada
a reversão das dívidas tributárias contra o responsável subsidiário (nº 7 do art. 23º da LGT), caso de
verifiquem os respectivos pressupostos legais, impondo-se, contudo, que a AT respeite os limites da
excussão prévia impostos pelo n.º 2 do art. 23º da LGT.
Sendo que, como bem salienta o MP, o revertido não está impedido de discutir a legalidade do
dito despacho de reversão antes do envio do processo de execução fiscal para apensação ao processo
de insolvência e, de todo o modo, após a prolação do despacho de reversão mantém-se a suspensão de
quaisquer diligências executivas para cobrança coerciva da dívida exequenda, incidente sobre bens do
responsável subsidiário.
4.4. Em suma, volvendo ao caso dos autos, ao julgar procedente a questão prévia da ilegalidade
do despacho de reversão por não ter ficado sustada a execução fiscal, a sentença enferma do erro de
julgamento que a recorrente Fazenda Pública lhe imputa.
Impondo-se, consequentemente, a sua revogação.
E porque em face do sentido da decisão desta questão prévia (da ilegalidade abstracta do proferimento do despacho de reversão) a decisão recorrida teve por prejudicada a apreciação dos demais
fundamentos concretos de ilegalidade invocados, quanto ao dito despacho, na petição inicial de oposição, impõe-se a revogação da sentença e a devolução do processo ao tribunal recorrido para apreciação
desses fundamentos da oposição, se a tanto nada mais obstar.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar
a baixa dos autos à 1ª instância para, se a tanto nada mais obstar, serem apreciadas as questões que
foram tidas por prejudicadas em face da solução jurídica da questão prévia que foi apreciada.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Joaquim Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco António
Pedrosa de Areal Rothes — Jorge Miguel Barroso de Aragão Seia.
(1) O art. 154º, n.º 3, do anterior Código de Processos Especiais de Recuperação de Empresas e de Falência (CPEREF)
também já estabelecia que a declaração de falência obstava à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção executiva
contra o falido.
O CPEREF (aprovado pelo DL n.º 132/93, de 23/4, foi revogado pelo art. 10º, n.º 1, do DL n.º 53/2004, de 18/3, que
aprovou o CIRE).
(2) Como salienta o Cons. Jorge Lopes de Sousa (in Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 6ª ed., Vol. III, anotação 7 ao art. 180º, p. 323), apesar de tal preceito se referir 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. 11º do DL n.º 53/2004».
(3) Ob. cit., p. 324.
(4) Cfr., entre outros, os acs. de 15/11/2006, proc. n.º 625/06; de 29/11/2006, proc. n.º 603/06; de 31/1/2008, proc.
n.º 887/07; de 6/4/2008, proc. n.º 249/08; de 12/11/2009, proc. n.º 102/09; de 14/4/2010, proc. n.º 51/10; de 6/4/2011, proc.
n.º 981/10; e de 29/2/2012, proc. n.º 0885/11.
(5) Diogo Leite Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária, Anotada e comentada,
4ª Ed., 2012, Encontro da Escrita Editora, Anotação 2 ao art. 23º, p. 223.
(6) E dessa forma os credores deixam de poder alcançar os bens afectos à massa insolvente e acentua-se a natureza
universal da execução falimentar ou insolvente.
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Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Mais Valias. Terreno Rústico.Terreno Para Construção.
Sumário:
I — O artigo 5.º do Dec. Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, deve ser interpretado
no sentido de que não são tributados em sede de IRS os ganhos obtidos com a
transmissão onerosa de prédio urbano adquirido como rústico antes da entrada
em vigor do Código do IRS e que ainda conservava essa natureza no momento da
entrada em vigor deste Código e da venda ocorrida em 21/01/2002.
II — Não obsta à não tributação o facto de no ano de 1999 a Câmara Municipal da
área de localização do prédio ter emitido parecer favorável à edificação no local
de estabelecimento de venda de produtos alimentares.
Processo n.º 1396/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………… e B……………...
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
A…………….. e B………………, melhor identificados nos autos, vieram deduzir impugnação
judicial contra a liquidação adicional de IRS referente ao ano de 2002, no montante de € 65.664,04.
Por sentença de 19 de março de 2013, o TAF de Almada, julgou procedente a impugnação judicial.
Inconformada, vem agora a Fazenda Pública apresentar neste Tribunal as alegações de recurso
que integram as seguintes conclusões:
“I - Como ficou plasmado no Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, proferido no
processo n.º 00224/07.0 BEPNF, de 15.12.2011, ao qual a Douta Sentença recorre, o C.I.M.V. oferecia
um triplo critério de classificação de um terreno como um prédio urbano;
II - No entanto, ao contrário do decidido pelo Tribunal “a quo”, sempre tem sido entendimento
jurisprudencial não ser a enumeração constante daquele § 2, do art.º 1.º, deste Código, taxativa, antes
meramente enunciativa;
III - Neste sentido, o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, de 14.12.2006, proc.
º 00443/04: “(...). Para esta mesma corrente jurisprudencial, os três concretos e explícitos indicativos
desta destinação à edificação, apontados naquele § 2.º, sempre foram reputados e valorados como
“índices”, facultados pelo legislador, com o restrito propósito de facilitar, nas hipóteses de ocorrência
das circunstâncias aí plasmadas, a determinação da incidência. Noutros termos, se, por um lado e sem
equívocos, eram de qualificar como terrenos para construção “os situados em zonas urbanizadas ou
compreendidos em planos de urbanização já aprovados e os assim declarados no título aquisitivo”, por
outro lado, a mesma qualificação podia emanar “de outros elementos que a inculcasse sem reserva”;
IV - Não existe qualquer dúvida, face à fatualidade provada nos Autos, que o que foi alienado pelos
impugnantes não foi sim prédio rústico, mas tratou-se de terreno para construção, ainda que constasse
como prédio rústico na respetiva matriz e na escritura de venda;
V — Com efeito, o adquirente foi a sociedade C………………, tendo a alienação sido precedida
de pedido de informação (e respetiva resposta) à Câmara Municipal, quanto “à viabilidade de construção
de um estabelecimento de produtos alimentares — supermercado”;
VI - O art.º 1.º do CIMV, estipulava que o mesmo incidia sobre os ganhos realizados através,
nomeadamente, da “transmissão onerosa de terreno para construção, qualquer que seja o título porque
se opere (...)”;
VII - Atendendo a lei aos “ganhos” com a “transmissão”, salvo melhor opinião, o que releva para
aferir da tributação (ou não tributação), será a qualidade do prédio à data daquela transmissão;
VIII – O art.º.5.º do DL n.º 442-A/88, de 30/11, estabeleceu um “Regime transitório da categoria
G”, nos termos do qual, na redacção inicial, “os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias,
criado pelo código aprovado pelo Decreto-lei n.º 46373, de 9 de Junho de 1965, só ficam sujeitos ao
IRS se a aquisição dos bens ou direitos de cuja transmissão provêm se houver efectuado depois da
entrada em vigor deste Código.”;

2457
IX - O que procurou este regime transitório foi, não apenas evitar que as transmissões não tributadas em data anterior à entrada em vigor do CIRS, viessem a sê-lo, relativamente a bens adquiridos
anteriormente à da entrada em vigor do mesmo (caso fosse apenas esta a intenção bastaria, e com melhor
técnica legislativa, vir dizer que o regime das Mais-Valias do CIRS se aplicava apenas às transmissões
de prédios adquiridos após a sua entrada em vigor);
X - Mas também, e principalmente, estabelecer que os ganhos que estavam sujeitos ao imposto
de mais-valias, continuavam a ser tributados (apesar da revogação expressa do Código do Imposto de
Mais-Valias - art.º 3.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30.11), mas agora em sede de IRS;
XI — Pelo que, o que haverá que aferir, para efeitos de tributação em sede de IRS, por aplicação
daquele art. 5.º do DL n.º 442-A/88, de 30/11, é se o “ganho” era já tributado em sede de IMV, ou seja, in
casu, se foi transmitido um terreno para construção - independentemente da data em que o mesmo passou
a ter aquela qualidade, pois para tributação em sede de Imposto de Mais-Valias tal era irrelevante;
XlI — Não existe, assim, aplicação retroactiva da lei, mas apenas aplicação daquele regime transitório, o qual manda tributar os ganhos que estavam sujeitos ao imposto de mais-valias;
XIII — Ao decidir, como decidiu, a Douta Sentença, violou o disposto no art.º 5.º do DL
n.º 442-A/88, de 30/11, art.º 1.º do CIMV, e art.ºs 10.º e 43.º, ambos do CIRS.
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 Impugnação improcedente.
Os recorridos contra alegaram, concluindo da seguinte forma:
A) O imposto de Mais-Valias incidia sobre os ganhos realizados através da transmissão onerosa
de terrenos para construção, desde que dessa transmissão resultassem ganhos não sujeitos a encargos
de Mais-Valias ou Contribuição Industrial.
B) Nos termos do § 2º do art. 1º do CIMV eram terrenos para construção os situados em zonas
urbanizadas ou compreendidas em planos de urbanização já aprovados e os assim declarados no título
aquisitivo.
C) Porém, nos termos do n.º 1 do art. 5º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, os
ganhos que não eram sujeitos ao Imposto de Mais-Valias só ficam sujeitos a IRS se a aquisição dos
bens ou direitos a que respeitam, tiver sido efetuada depois da entrada em vigor do CIRS.
D) A norma do referida no ponto anterior, visa afastar da sujeição a IRS os ganhos das vendas
de imóveis adquiridos antes da entrada em vigor do CIRS, que já não fossem sujeitos ao Imposto de
Mais-Valias, (vide neste sentido, entre outros, os Acórdãos do STA de 07/06/2004, de 29/03/2006 e
06/06/2007, proferidos nos recursos n.º 659/04, n.º 1213/05 e n.º 179/07, respetivamente).
E) No presente caso o imóvel em causa foi adquirido antes de 01/01/1989, data de entrada em
vigor do CIRS (vide pontos A e B do probatório da Sentença recorrida).
F) Mais de 10 anos depois da revogação do CIMV, ainda estavam vedados loteamentos e construção
na área em que o prédio se situa (vide, ponto D do Probatória da Sentença recorrida).
G) Na vigência da CIMV o prédio em causa nos presentes autos, de acordo com a estatuição do
§ 2º do art. 1º do mesmo Código, não era terreno para construção. E,
H) Para que houvesse sujeição a imposto, era necessário, que estivessem em causa terrenos com
a mesma natureza (terrenos para construção), quer antes, quer depois da vigência do art. 5º do DL
n.º 442-A/88, de 30/11, pois, caso contrário, estaríamos perante uma aplicação retroativa da lei. (neste
sentido, vide o Acórdão do STA de 29/03/06, proferido no Recurso nº1213).
I) Em causa ganhos que não eram sujeitos a IMV, tendo a aquisição dos direitos a que esses ganham respeitam, sido efetuada antes da entrada em vigor do CIRS.
J) Pelo que, o ganho obtido pela venda em causa nos presentes autos, não está sujeito a mais valias,
(alínea a) do n.º 1 do art. 10º do CIRS), porque entra no âmbito de aplicação da norma de delimitação
negativa resultante do n.º 1 do art. 5º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro (neste sentido,
vide o Acórdão desse STA de 13/02/2008, proferido no Recurso nº763/07).
K) Assim, a douta Sentença recorrida ao julgar procedente a impugnação judicial deduzida pelos
recorridos não merece qualquer censura, devendo permanecer na ordem jurídica.
L) Por último, ao contrário do propugnado pela Fazenda Pública, não resulta dos autos que na
data em que foi transmitido o prédio em causa nos presentes autos, se podia qualificar como terreno
para construção, pelo que decai toda a argumentação deduzida pela recorrente.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do TAF de Almada, exarada a fls. 54/75,
em 19 de Março de 2013.
A sentença recorrida julgou procedente impugnação judicial deduzida da Liquidação Adicional de
IRS de 2002, no entendimento de que as mais valias resultantes da venda de imóvel operada em 2002
estão excluídas de tributação em IRS pelo regime transitório estatuído no artigo 5.º do DL 442-A/88,
de 30 de Novembro, uma vez que a aquisição do prédio rústico em causa ocorreu antes da entrada em
vigor do CIRS, ainda conservava essa natureza no momento da entrada em vigor do CIRS, ainda que
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tenha adquirido, posteriormente, a natureza de urbano (terreno para construção) e tenha sido vendido
como tal.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 100/101, 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.
Os recorrentes contra-alegaram, tendo concluído nos termos de fls. 119/120, que aqui, também,
se dão por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Nos termos do estatuído no artigo 5.º/1 do DL 442-A/88, de 30 de Novembro “Os ganhos que não
eram sujeitos a imposto de mais-valias, criado pelo Código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46673, de 9
de Junho de 1965, bem como os derivados da alienação a título oneroso de prédios rústicos afectos ao
exercício de uma actividade agrícola ou da afectação destes a uma actividade comercial ou industrial,
exercida pelo respectivo proprietário, só ficam sujeitos a IRS se a aquisição dos bens ou direitos a que
respeitam tiver sido efectuada depois da entrada em vigor deste Código.”
Por força do disposto no artigo 10.º/1/ a) do CIRS “Constituem mais-valias os ganhos obtidos que,
não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, resultem de
alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis...”
Como resulta do probatório o imóvel foi adquirido como rústico, por herança, em 1972 e 1980.
Em 1999 a Câmara Municipal de Alcochete emitiu parecer de viabilidade de construção de estabelecimento de produtos alimentares, com condicionamentos.
Posteriormente, em 2002, os recorrentes procederam à venda do imóvel, como rústico, pelo valor
de € 997.595,79.
Nos termos do CIMV estava sujeita a tributação a transmissão onerosa de terrenos para construção,
sendo que eram havidos como terrenos para construção os situados em zonas urbanizadas ou compreendidas em planos de urbanização já aprovados e os assim declarados no título aquisitivo.
Do referido regime legal parece poder concluir-se que
1. Os ganhos já sujeitos ao imposto de mais valias estão sujeitos a IRS, categoria G.
2. Os ganhos não sujeitos a imposto de mais valias e decorrentes da alienação de bens ou direitos que
tenham sido adquiridos até à entrada em vigor do CIRS (1989.01.01), não se encontram sujeitos a IRS.
3. Os ganhos não sujeitos a impostos de mais valias e decorrentes da alienação de bens ou direitos adquiridos depois da entrada em vigor do CIRS estão sujeitos a IRS, desde que enquadráveis no
artigo 10º/ 1/ a) a d) do CIRS.
Ora, o imóvel em causa sempre teve a natureza de prédio rústico durante a vigência do CIMV,
natureza rústica que se manteve mesmo após a entrada em vigor do CIRS.
Logo, não estando sujeito a IMV e tendo sido adquirido antes da entrada em vigor do CIRS não
estará sujeito a tributação em IRS.
Mesmo que o imóvel viesse a adquirir a natureza de urbano (terreno para construção) após a entrada
em vigor do CIRS, tal não releva para efeitos de isenção de tributação em sede de IRS, como vem defendendo de forma reiterada o STA (Acórdãos de 2005.11.09-P.7333/05; 2004.03.29-P. 1213/05; 2006.12.12
P.1100/05; 2007.06.06-P.179/07; 2008.02.13-P.763/07; 2008.10.29-P.539/08; 2009.02.04-P.872/08,
2010.06.02-P. 0998/09 e 2012.04.19-P.0923/11, disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt.
O afastamento da tributação em sede de IRS dos ganhos obtidos com a transmissão de terrenos
que, à data da entrada em vigor do CIRS (1989.01.01), eram qualificados como terrenos agrícolas
compreende-se, uma vez que, tendo o legislador optado pelo cálculo dos ganhos tributáveis a título
de mais-valias com base na diferença entre o valor de aquisição e o valor da transmissão, a tributação
em IRS da valorização de terrenos agrícolas que haviam sido adquiridos antes da sua entrada em vigor
incluiria, parcialmente, a aplicação retroactiva do novo regime de tributação a ganhos obtidos com a
valorização dos prédios rústicos, pois necessariamente se iriam tributar, além dos ganhos correspondentes à valorização gerada na vigência do CIRS, também alguns correspondentes à valorização que,
enquanto prédios rústicos, pode ter ocorrido antes da sua entrada em vigor.
Ora, nos termos do estatuído no artigo 103.º/3 da CRP é proibida a aplicação retroactiva de normas de incidência.
Assim sendo, como nos parece que é, é aplicável ao caso em análise o regime transitório da categoria G estatuído no artigo 5.º do DL 442-A/88, que aprovou o CIRS.
A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que, deve negar-se 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:
A) Por escritura outorgada em 15-04-1982, o Impugnante A………….. foi habilitado herdeiro de
D…………….. e de E………………, falecidos em 19-01-1972 e 18-01-1980, respectivamente (cfr.
fls. 15 do processo de relatório de inspecção tributária e fls. 16 do processo de reclamação graciosa);
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B) Entre o mais, o Impugnante adquiriu 1/3 do prédio rústico sito na ……………., com a área
de 10.200 m2, inscrito na matriz cadastral rústica da freguesia de Alcochete sob o artigo 38, secção J
e descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcochete sob o número 2107, livro B-6 (fls. 11 do
processo de relatório de inspecção tributária e fls. 16 do processo de reclamação graciosa);
C) Em 2-11-1999, o Impugnante apresentou um pedido à Câmara Municipal de Alcochete no qual
requer a «viabilidade de construção de uma loja de produtos alimentares — supermercado, no sítio
………….., freguesia e concelho de Alcochete» (cfr. fls. 21 do processo de reclamação graciosa);
D) Em 3-11-1999, a câmara Municipal de Alcochete dirigiu ao Impugnante o ofício com a ref.
4730, com o assunto «Viabilidade de construção de um estabelecimento de produtos alimentares — supermercado/………… ProcY N. A-42/99», de cujo teor consta:
«Relativamente ao pedido em pedido em epígrafe comunico que o mesmo obteve parecer favorável
por despacho de 99/11/02, com os condicionamentos constantes da seguinte informação técnica:
De acordo com o P.D.M. a parcela insere-se em Espaço Urbanizável de Expansão (EU3), sendo
admissível a construção de edifícios com as seguintes regras cumulativas:
- A edificação deverá articular-se com áreas construídas mantendo as tipologias existentes (com
o máx. de 2 pisos);
- A construção deverá Ter frente para arruamento pavimentado e infraestruturado;
- Deverá ter garantidos alinhamentos estabelecimentos pela C.M.A. (...)» (cfr. fls. 22 do processo
de reclamação graciosa);
E) Em 21-01-2002, A…………… e mulher B……………., F……………… e mulher G…………….
e H……………… venderam à sociedade «C………………», por escritura outorgada no Cartório Notarial de Alcochete, pelo preço global de € 997.595,79, «prédio rústico sito na ……………», melhor
identificado na alínea B) supra (acordo; fls. 8/13 do processo de relatório de inspecção tributária, fls. 16
do processo de reclamação graciosa apenso e fls. 41 do processo de recurso hierárquico apenso);
F) Em cumprimento da ordem de serviço interna n.º 01200600371, de 16-03-2006, foi realizada
uma inspecção interna à situação tributária dos Impugnantes em sede de IRS no ano fiscal de 2002 (cfr.
fls. 16 do processo de reclamação graciosa apenso);
G) Em 13-12-2006, foi elaborado o relatório de inspecção tributária, de cujo teor resulta, designadamente, o seguinte:
«(…)
1.3 - DESCRIÇÃO SUCINTA DAS CONCLUSÕES DA ACÇÃO DE INSPECÇÃO
As correcções totais propostas têm por base os factos referidos no item III deste relatório e traduzem-se na correcção dos rendimentos dos sujeitos passivos, que foram voluntariamente regularizadas, com
a entrega da declaração de IRS 2002, propondo-se assim o arquivo do presente processo:
- Ano 2002

III - DESCRICÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE
ARITMÉTICAS À MATÉRIA TRIBUTÁVEL
111-1 — Mais-Valias (categoria G do IRS):
111-1.1 — Alienação:
Face aos elementos disponíveis neste Serviço verifica-se que o sujeito passivo supra identificado
(SPA) procedeu à alienação do imóvel a seguir identificado, indicando-se o valor sujeito a IRS.
- 1/3 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 38, secção J, da freguesia e concelho de
Alcochete (cód. 150201);
Em 21.02.2002, o sujeito passivo supra identificado vendeu a “C………………”, NIPC …………..,
1/3 do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 38, secção J, da freguesia e concelho de Alcochete,
pelo valor de 332.531,93 €, através de escritura pública realizada no Cartório Notarial de Alcochete, a
partir de fls. 41 do livro 89-E (anexo 1).
III - 1.2 - Aquisição
1/6 do imóvel foi adquirido pelo sujeito passivo em 19.01.1972, por óbito de D…………….., pelo
valor de 19,15€, conforme cópia dos documentos extraída do respectivo processo de imposto sucessório
(anexo 2), e de acordo com o n.º 1 do artigo 45º do Código do IRS.
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1/6 do imóvel foi adquirido pelo sujeito passivo em 18.01.1980, por óbito de E………………,
pelo valor de 24,27€2, conforme cópia dos documentos extraída do respectivo processo de imposto
sucessório (anexo 3), e de acordo com o n.º 1 do artigo 452 do Código do IRS.
III -1.3 — Natureza do Imóvel
De acordo com informações obtidas por estes Serviços, verifica-se que, em 14.09.1999, o SPA
como proprietário do imóvel, entregou um requerimento na Câmara Municipal de Alcochete em que
requer “... viabilidade de construções de uma loja de produtos alimentares — supermercado...” fls. 1
do anexo 4).
A Câmara Municipal por despacho de 02.11.1999, deu parecer favorável. Através do ofício n.º 4730
de 03.11.1999, a Câmara informou o sujeito passivo da deliberação camarária, e respectivas condições
(fls. 3 do anexo 4). Pode assim inferir-se que a Câmara não vedou a construção, mas bem pelo contrário
deu parecer favorável, estando assim a conferir apetência ao terreno para a construção.
As informações obtidas da Câmara Municipal sobre o imóvel, permitem aferir que à data
da venda o sujeito passivo A…………….. tinha conhecimento de que o prédio que foi objecto de
transmissão em 21.01.2002, na verdade tinha nessa data a natureza de terreno para construção, e
não terreno rústico.
De acordo com o 5º do DL. n.º 442-A/88, de 30 de Novembro “.. os ganhos que não eram sujeitos
ao imposto de mais-valias, criado pelo código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46373 de 9 de Junho de
1965,... só ficam sujeitos ao IRS se a aquisição dos bens ou direitos a que respeitam tiver sido efectuada
depois da entrada em vigor deste Código”.
O artigo 1º, nº1 do Código Imposto Mais Valias (CIMV), refere que “... o imposto de mais-valias
incide sobre os ganhos realizados através.., da transmissão de terreno para construção, qualquer que seja
o título por que se opere, quando dele resultarem ganhos não sujeitos aos encargos de mais-valias...”.
O § 2º do mesmo artigo, determina, por seu turno, que “...são havidos como terrenos para construção os situados em zonas urbanizadas ou compreendidos em planos de urbanização já aprovados e
os assim declarados no título aquisitivo”, ou seja, são tidos como terrenos para construção, mesmo que
no título aquisitivo assim não hajam sido declarados.
As informações obtidas da Câmara Municipal sobre o imóvel, permitem aferir que à data da venda
o sujeito passivo tinha conhecimento de que o prédio que foi objecto de transmissão em 21.01.2002,
na verdade tinha nessa data a natureza de terreno para construção, e não terreno rústico.
No mesmo sentido do exposto anteriormente para fundamentar que à data da transmissão o imóvel
tem a natureza de terreno para construção, pronunciou-se o Tribunal Central Administrativo Sul em
15-10-2002, através do acórdão proferido no processo 6380/02 (anexo 5).
Tendo em conta o princípio da verdade material, que deve estar subjacente a qualquer transmissão, o prédio alienado é na verdade um terreno para construção, pelo que não aproveita a exclusão
de tributação prevista no artigo 5.º do DL. n.º 442-A/88 de 30 de Novembro, e portanto a alienação
onerosa de direitos reais sobre bens imóveis por parte do sujeito passivo consubstancia rendimentos
da Categoria “G” (mais-valias), como dispõe o artigo 10º do Código do Imposto sobre Rendimento de
Pessoas Singulares (CIRS), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88 de 30 de Novembro:
“1 - Constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresarias e profissionais, de capitais ou prediais, resultem de:
a) Alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis...
…
3 - Os ganhos consideram-se obtidos no momento da prática dos actos previstos no n.º 1...
4— O ganho sujeito a IRS é constituído:
a) Pela diferença entre o valor da realização e o valor da aquisição, …”
o cálculo da mais-valia é o seguinte:
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III — 2 — Conclusões
Face aos factos anteriormente descritos, verifica-se que não foram inicialmente englobados nos
termos do artigo 22º do Código do IRS, todos os rendimentos obtidos pelo sujeito passivo, apurando-se
a seguinte correcção ao rendimento da categoria G:
Rendimentos

Rendimento declarado

Correção

Rendimento corrigido

Categoria G

0,00 €

165.803,83 €

165.803,83 €

Na data de início da acção de inspecção verificava-se a inexistência de qualquer anexo G da
declaração mod. 3 de IRS, que estava obrigado a entregar nos termos do artigo 57º do Código do IRS,
e face aos factos anteriormente descritos; porém no decurso do direito de audição os sujeitos passivos
procederam à entrega de uma declaração de rendimentos de substituição (anexo 7).
(...)» (cfr. fls. 2 a 7 do processo de relatório de inspecção tributária).
H) Sobre o relatório de inspecção tributária referido na alínea que antecede incidiu despacho
do Chefe de Divisão dos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças de Setúbal,
I…………………., por subdelegação do Director de Finanças Adjunto, datado de 15-12-2006, do qual
resulta o seguinte teor: «Concordo. Notifique-se o S. Passivo conforme dispõe o artº 62º do R.C.P.I.T.
Proceda-se em conformidade.» (cfr. fls. 2 do processo de relatório de inspecção tributária);
I) Na sequência da referida inspecção foram efectuadas correcções à matéria tributável, na categoria
G do IRS de 2002 dos Impugnantes (cfr. fls. 16 do processo de reclamação graciosa apenso);
J) Na sequência da apresentação de declaração de substituição, foi emitida a liquidação adicional
de IRS n.º 2006 5003186195, datada de 26-07-2006, com o montante de imposto a pagar no valor de
€ 65.664,04 (cfr. fls. 12 e 13 do processo de reclamação graciosa apenso);
K) Em 15-12-2006, os Impugnantes apresentaram reclamação graciosa contra a liquidação identificada na alínea supra (cfr. fls. 2 do processo de reclamação graciosa apenso);
L) Em 1-03-2007, foi proferido projecto de decisão da reclamação graciosa, do qual consta,
nomeadamente, o seguinte:
«(…)
IV - FACTUALIDADE RELEVANTE
8. A parte dos ora reclamantes no imóvel em causa foi adquirida, por via sucessória, em dois
momentos, correspondentes às datas de óbito dos progenitores de A……………….
9.O prédio supra identificado está definido como rústico na inscrição matricial, tal como em todos
os demais documentos precedentes ao CIRS.
10. A viabilidade de construção nos prédios em causa foi, não obstante da sua definição, como
rústicos, alvo de pedido de informação sobre viabilidade de construção, junto dos serviços da Câmara
Municipal de Alcochete, com resposta a 1999/11/03:
11. Da resposta da C.M.A. acima indicada, resulta parecer favorável à construção no terreno
posteriormente transmitido, operação alvo da tributação ora reclamada.
12. No ano de 2002, o imóvel foi alvo de transmissão da propriedade, do ora reclamante, para a
sociedade comercial “C……………..”, que adquiriu com intuito de construir uma superfície comercial,
que hoje se ergue no local.
13. Posteriormente, foi levada a cabo pela AT uma Acção de Inspecção Interna, que analisou a
situação tributária do contribuinte quanto ao IRS de 2002.
14. Da acção inspectiva resultaram as correcções à matéria tributável, na Categoria G do IRS 2002
dos ora reclamantes, onde se acrescentaram os valores resultantes da operação descrita ao ponto 12.
3 – DO DIREITO
Para se decidir pela procedência da impugnação considerou o (a) M. Juiz de 1ª instância o
seguinte (destacam-se apenas os trechos da decisão com maior relevância para a presente decisão):
1-RELATÓRIO
A………………….. e B………………, melhor identificados a fls. 1 dos autos, vêm, na sequência
de indeferimento de recurso hierárquico e ao abrigo dos artigos 99.º e 102, n.º 1, alínea e) do Código
de Procedimento e Processo Tributário (CPPT), deduzir impugnação judicial contra a liquidação adicional de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) do ano de 2002, no montante de
€ 65.664,04.
(…)
II. SANEAMENTO
(…)
III. Fundamentação de facto
(…)
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IV. FUNDAMENTAÇÃO DE DIREITO
Nos presentes autos, a questão decidenda resume-se a saber se a transmissão onerosa de um imóvel,
ocorrida em 2002, está ou não sujeita a tributação em sede de IRS, como rendimento da categoria G
(mais valias), face aos argumentos esgrimidos pelas partes e à factualidade dada por assente.
Em particular, importa determinar se é ou não aplicável à situação sub judicio o regime transitório
previsto no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, que aprovou o CIRS, posto que
o imóvel em apreço foi adquirido antes da entrada em vigor deste Código.
Para aquele efeito, sublinha-se, desde já, que a liquidação adicional de IRS ora em apreço (alínea
J) dos factos provados) resultou de uma declaração de substituição apresentada pelos Impugnantes,
na pendência da inspecção tributária levada a efeito pela Administração Tributária relativamente ao
exercício de 2002 e na qual se concluiu que os Impugnantes deveriam ter entregue, com a declaração
de rendimentos modelo 3, o anexo G, porquanto nesse ano ocorreu a alienação onerosa de um imóvel
com a natureza de terreno para construção, que tem que ser tributado como “mais valias”, não aproveitando a exclusão do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro (alínea G) dos factos
provados).
A argumentação da Administração Tributária assenta nos seguintes pressupostos: o terreno em
apreço, embora inscrito na matriz como prédio rústico, detinha, à data da transmissão pelos Impugnantes,
a natureza de terreno para construção; a natureza do imóvel em apreço como terreno em construção
infere-se das informações obtidas junto da Câmara Municipal de Alcochete a respeito da viabilidade
de construção; atento o princípio da verdade material, o prédio alienado é na verdade um terreno
para construção, pelo que não aproveita a exclusão de tributação prevista no artigo 5º do Decreto-Lei
n.º 442-A/88 de 30 de Novembro, e, como tal, a transmissão onerosa de direitos reais sobre bens imóveis
por parte do sujeito passivo consubstancia rendimentos da Categoria UG» (mais valias), nos termos
previstos no artigo 10.º do CIRS.
Por seu turno, os Impugnantes sustentam, nos presentes autos, que: os imóveis foram declarados
no título aquisitivo como prédios rústicos e assim permaneceram com essa natureza nas matrizes cadastrais dos serviços afectos à Direcção de Finanças e na própria Conservatória do Registo Predial; tais
imóveis foram, inclusivamente, transaccionados como rústicos; em 1999, na data em que foi requerida
e prestada a informação técnica o projecto ainda não se encontrava em fase de licenciamento e não era
susceptível de ser requerida a licença de construção, pelo que não pode preencher a noção fiscal de
“terreno para construção”; os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de Mais-Valias só ficam sujeitos
a IRS se a aquisição dos bens ou direitos a que respeitam tiver sido efectuada depois da entrada em
vigor do CIRS, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro.
O presente litígio impõe, assim, a apreciação concatenada do artigo 1.º do CMV, do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 422-A/88, de 30 de Novembro e, ainda, do artigo 10.º do CIRS.
Nos termos consignados no artigo 1.º do CIMV «o imposto de mais-valias incide sobre os ganhos
realizados através dos actos que a seguir se enumeram:
§‘1.ª Transmissão onerosa de terreno para construção, qualquer que seja o título por que se opere,
quando dela resultem ganhos não sujeitos aos encargos de mais-valia previstos no artigo 17.º da Lei
n.º 2030, de 22 de junho de 1948, ou no artigo 4» do Decreto-Lei n.º 41 616, de 10 de Maio de 1958,
e que não tenham a natureza de rendimentos tributáveis em contribuição industrial»
Mais previa o § 2., do art. 1.º, deste Código que eram “(...) havidos como terrenos para construção
os situados em zonas urbanizadas ou compreendidos em planos de urbanização já aprovados e os assim
declarados no título aquisitivo
Com o Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, que aprovou o CIRS, foi abolido o imposto
de mais valias, passando as mais valias a ser tributadas em sede de IRS, na categoria G, tendo este
Código determinado que serão tributadas todas as transmissões onerosas sobre imóveis (artigo 10.º,
n.º 1, alínea a) do CIRS) o que constitui um significativo alargamento do regime até então vigente.
Por aquele motivo, e tendo em vista obviar à aplicação retroactiva do CIRS, o artigo 5.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro estabeleceu um «Regime transitório da categoria G»
nos termos do qual, na redacção inicial, «os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias,
criado pelo código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46373, de 9 de junho de 1965, só ficam sujeitos ao
IRS se a aquisição dos bens ou direitos de cuja transmissão provêm se houver efectuado depois da
entrada em vigor deste Código»
Este preceito legal foi, posteriormente, alterado pelo Decreto-Lei n.º141/92, de 17 de Julho,
passando a dispor o seguinte «os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias, criado
pelo Código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46 673, de 9 de Junho de 1965, bem como os derivados
da alienação a título oneroso de prédios rústicos afectos ao exercício de uma actividade agrícola ou
da afectação destes a uma actividade comercial ou industrial, exercida pelo respectivo proprietário, só
ficam sujeitos a IRS se a aquisição dos bens ou direitos a que respeitam tiver sido efectuada depois da
entrada em vigor deste Código».
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Ora, o cerne do problema que ora nos ocupa prende-se, como sobredito, com a interpretação do
citado artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 422-A/88, de 30 de Novembro.
Esta matéria tem sido objecto de extenso labor jurisprudencial, tendo os Tribunais Superiores,
em sentido que se crê constante e maioritário, defendido que «o que se pretendeu com a mudança de
regime de tributação operada a partir de 1989 foi tributar em IRS, categoria G, todas as transmissões
onerosas sobre imóveis; todavia, para evitar efeitos retroactivos, estabeleceu-se que para serem tributadas tais transmissões era necessário que os bens abrangidos fossem adquiridos e alienados dentro da
vigência da nova lei, com excepção daqueles que já eram antes tributados por força do CIMV, ou seja,
os terrenos para construção, os quais passariam agora a ser tributados nos termos do Código do IRS»
(vide, inter alia, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo no processo n.º 01100/05,
de 12-12-2006, in www.dgsi.pt).
Mais se tem argumentado que «.(...), para saber se se verificam os pressupostos da tributação,
releva a qualidade que o bem detinha no momento da entrada em vigor do CIRS, uma vez que, como
se viu, no regime transitório estabelecido para a categoria G de IRS (regime previsto no n.º 1 do art 5.º
do citado DL 442-A/88), se estabelece que os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias,
só ficam sujeitos ao IRS se a aquisição dos bens ou direitos de cuja transmissão provêm se houver
efectuado depois da entrada em vigor deste Código.» (acórdão do Supremo Tribunal Administrativo
proferido no processo n.º 0969/09, de 27-01-2010, cujo entendimento se encontra igualmente vertido
nos recentes acórdãos deste Venerando Tribunal, processo n.º 0529/11, de 12-01-2012, e processo
n.º 01072/12, de 30-01-2013, disponíveis in www.dgsi.pt).
No que concerne à noção de terreno para construção, chamamos à colação o entendimento vertido
no acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, proferido no processo n.º 00224/07.OBEPNF
de 15-12-2011 (integralmente disponível para consulta in www.dgsi.pt). Com efeito, neste aresto pode
ler-se, com interesse e particular acuidade, o seguinte:
«Para saber qual o conceito-tipo de terreno para construção que releva para efeitos de I.R.S. importa
primeiro explicar porque é que esse conceito é, no caso, relevante para efeitos deste imposto.
Na verdade, e em princípio, a tributação das mais-valias (dos «ganhos trazidos pelo vento»; das «valorizações dos bens que não foram produzidos, comprados ou conservados para vender»; dos «aumentos
inesperados, imprevistos, do valor dos bens» - definições do Prof José Joaquim Teixeira Ribeiro, in «A
Reforma Fiscal», pag. 127, e «Lições de Finanças Públicas», 5ª edição, pág. 303) obtidas com a alienação
de terrenos não depende, no C.I.R.S., da sua afectação à construção. O artigo 10.º, n.º 1, alínea a), do
CIR.S, reconhece como mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo enquadráveis noutra categoria de
rendimentos, resultem da alienação onerosa de direitos reais sobre imóveis, quaisquer que eles sejam.
O que resulta do facto de o legislador do CIR.S. ter aderido a uma noção alargada de rendimento
(rendimento-acrescimo), vocacionada para reconhecer e relevar para a tributação todos os acréscimos
patrimoniais líquidos, quaisquer que sejam a suas proveniências.
A importância do conceito de terreno para construção para a resolução do caso deriva da interferência de uma norma de incidência negativa, localizada no artigo 5º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 442-A
/88, de 30.11, segundo o qual «os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias, criado pelo
código aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46 373, de 9 de Junho de 1965» (doravante identificado pela
sigla “C.I.M.V”, «só ficam sujeitos ao IRS se a aquisição dos bens ou direitos a que respeitam tiver
sido efectuada depois da entrada em vigor deste Código».
Dele resulta — para o que aqui releva — que quanto aos bens adquiridos antes da entrada em
vigor do C.IRS. os ganhos obtidos com a respectiva alienação só são reconhecidos como mais-valias
tributáveis se o C.I.M.V. os reconhecesse também.
Ou seja, o referido terreno veio a integrar a esfera patrimonial do sujeito passivo antes da entrada
em vigor do C.I.R.S. Pelo que, por força da referida norma de incidência negativa, os ganhos obtidos
com a sua venda só são tributáveis em mais-valias pelo C.I.R.S. se também o eram pelo CI.M.V.
Sucede que o C.I.M.V. não tributava, na sua realização, todos os «ganhos de capital», mas apenas
os ganhos decorrentes dos aumentos de valor de quatro tipos de bens (que não foram adquiridos para
revenda): (1) os terrenos para construção; (2) os elementos do activo imobilizado das empresas ou bens
ou valores por elas mantidos como reserva ou fruição; (3) o direito de arrendamento dos escritórios
e consultórios; (4) as quotas em sociedades ou acções. Entendeu-se, de acordo com o respectivo preâmbulo, que seriam estes «os bens cujas mais-valias se verificam com maior frequência, são de maior
vulto ou não oferecem dificuldades sérias de determinação»
E, porque não estava em causa a alienação de elementos do activo imobilizado de empresas, direitos
de arrendamento, escritórios ou consultórios, quotas em sociedades ou acções, a tributação dos ganhos
com a venda o prédio em causa estaria dependente, à partida, de se tratar de um terreno para construção.
Todavia, o C.I.M.V. tinha o seu próprio conceito de terreno para construção: de acordo com o § 2º.
do artigo 1.º do Código respectivo seriam havidos como terrenos para construção os situados em zonas
urbanizadas ou compreendidos em planos de urbanização aprovados e os assim declarados no título
aquisitivo.

2464
Ou seja, o C.I.M.V. oferecia um triplo critério de classificação de um terreno como um prédio
urbano (visto que já então os prédios seriam classificados como rústicos ou urbanos de acordo com a
sua afectação ou destino – cf.r.-. artigo 5.º do Código da Contribuição Predial ao tempo em vigor): ter
potencialidades construtivas (critério da aptidão estrutural ou objectiva): ter sido afectado à construção por acto da administração (critério da afectação administrativa): ou ser destinado a esse fim pelos
próprios contraentes (critério da destinação particular).
Sendo que, para o efeito, o terreno teria potencialidades construtivas se estivesse situado em
aglomerado urbano, considerando-se como tal (de acordo com o artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 794/76,
de 5.11) os que, situados a área envolvente de um núcleo de edificações autorizadas, confinassem com
vias públicas pavimentadas e fossem servidos de rede de abastecimento domiciliário de electricidade,
água e drenagem de esgotos» [destacado nosso].
Não se afigura existirem argumentos que nos levem a arredar a interpretação e aplicação que tem
vindo a ser feita do artigo 5º., nº1 do Decreto-Lei n.º 422-A/88, de 30 de Novembro, pelos Tribunais
Superiores, pelo que, acompanhando-se na íntegra o entendimento expresso nos acórdãos acima melhor indicados e que parcialmente se transcreveu, vejamos o que dizer quanto à situação ora objecto
de apreciação.
Nos presente autos, resultou demonstrado que o terreno em apreço foi inscrito na matriz predial
rústica da freguesia e concelho de Alcochete sob o artigo 38, secção J e registada na Conservatória do
Registo Predial de Alcochete sob o número 2107, livro B Seis (alínea B) do probatório), assim tendo
permanecido até que, em 2002, o referido imóvel foi vendido, também com a natureza de prédio rústico,
à sociedade «C……………..» (alínea E) do probatório).
Os Impugnante adquiriram a totalidade do terreno antes de 1989, pois em 1972 adquiriu 1/6, por
morte de D……………., e em 1980 adquiriu mais 1/6 por falecimento de E…………….. (alíneas A)
e G) dos factos provados).
Posto isto, e em face da factualidade dada como provada, conclui-se, então, que o terreno em apreço
foi adquirido, originariamente, enquanto prédio rústico, tendo-se mantido com essa natureza no momento
da data de entrada em vigor do CIRS, i.e., 1-01-1989 (cfr. artigo 2. do Decreto-Lei n.º 422-A/88, de 30
de Novembro) e mesmo após esse momento.
Prosseguindo, dir-se-á que, nos termos consignados no artigo 74.º, n.º 1 da LGT, compete à Administração Tributária o ónus da prova dos pressupostos legais da sua actuação, in casu, a demonstração de
que os indícios por si recolhidos no decurso da acção inspectiva são sérios e suficientes para justificar
as correcções à matéria tributável, O que não se considera ter sido o caso, senão vejamos.
A Administração Tributária não alegou nem logrou demonstrar que tal terreno estivesse integrado,
aquando da aquisição, em zona urbanizada ou compreendida em plano de urbanização. Com efeito,
pese embora no oficio da Câmara Municipal de Alcochete se refira que o imóvel se situa em «Espaço
Urbanizável de Expansão» (cfr. alínea D) do probatório), tal não significa que a área em apreço se
encontre urbanizada ou abrangida por plano de urbanização ou, na verdade, que tal sucedia aquando
da entrada em vigor do CIRS.
Assim, a qualificação como terreno para construção, para efeito do imposto de mais-valias, só
poderia advir de declaração como tal no «título aquisitivo», o que também não se verifica.
Na verdade, a Administração Tributária estribou o seu entendimento no facto de ter sido requerida
pelos Impugnantes, em 1999, a apreciação da viabilidade de construção no referido imóvel e na informação prestada pela Câmara Municipal e de, nessa sequência, ter sido alienado tal imóvel em 2002,
desconsiderando as ocorrências relevantes que antecederam estes momentos, como se alcança do teor
do respectivo relatório de inspecção (alínea G) dos factos provados).
Donde, considerando que o terreno em apreço não tinha a natureza de «terreno para construção»
— na asserção que lhe era dada pelo CIMV — no momento da entrada em vigor do CIRS, mas antes
a de «prédio rústico», logra aplicar-se ao presente litígio o regime constante do artigo 5.º, n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 422-A/88, de 30 de Novembro, com o alcance que acima lhe demos, e, em consequência,
encontra-se excluída a tributação dos ganhos obtidos com a transmissão onerosa do terreno ao abrigo
do artigo 10.º do CIRS.
Por conseguinte, sem necessidade de mais amplas considerações, julga-se que o acto de liquidação
sindicado é ilegal, padecendo do vício de violação de lei, por estar excluída a incidência do imposto
por força do artigo 5.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 422-A/88, de 30 de Novembro, e, em consequência,
deve tal acto ser anulado, o que se determina a final.
Vencida é a Fazenda Pública responsável pelas custas do processo (artigo 446º, nºs 1 e 2 do Código de Processo Civil, ex vi do artigo 2.º, alínea e) do Código de Procedimento e Processo Tributário
e artigo 6º, n.º 1 e tabela I do Regulamento das Custas Processuais).
V. DECISÃO
Nestes termos e nos das disposições legais citadas:
1. Julgo a presente impugnação procedente, por provada, e, em consequência, anulo a liquidação
adicional de IRS n.º 2006 5003186195 do ano de 2002 e os juros compensatórios respectivos.
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2. Condeno a Fazenda Pública nas custas devidas.
3. Registe e notifique.
DECIDINDO NESTE STA
Os impugnantes reagiram contra o acto de liquidação de IRS referente ao ano de 2000, no valor
de € 65.664,04 invocando a ilegalidade de tal liquidação, por na sua óptica violar o artº 5º nº1 do DL
442-A/88, de 30/11, 11º nº4 da LGT, 13º, 103º nº2 e 267º da CRP.
A impugnação foi julgada procedente.
Nas suas alegações a Fazenda Pública defende a legalidade do acto de liquidação de IRS, em
causa.
O Ministério Público por seu turno, no parecer supra destacado, entende que o recurso não merece
provimento, dando ênfase à qualidade de prédio rústico que o referido imóvel detinha à data da entrada
em vigor do CIRS.
Vejamos:
É de facto essencial a qualidade que o prédio em questão detinha à data da entrada em vigor do
CIRS.
Resulta do probatório que o prédio em questão foi adveio para o património do impugnante, Marido, A……………. por via sucessória em 1982 e que o mesmo foi alienado em 21/01/2002 quando
ainda constava da matriz predial como rústico, mas numa altura em que a requerimento do impugnante
datado de 02/11/1999, a Câmara Municipal de Alcochete já havia emitido parecer favorável à construção no local de um estabelecimento de venda de produtos alimentares. Assim, em 1989, ano em que
entrou em vigor o CIRS, o prédio em questão não podia ser considerado terreno para construção. O
preço praticado ou a existência do pedido de informação prévio feito à Câmara Municipal podem ser
considerados indícios de que os terrenos poderão vir a ser destinados à construção mas, não podem
qualificar um prédio rústico como terreno destinado à construção, em termos objectivos. Terrenos para
construção, é um conceito que não se confunde o de terrenos susceptíveis de serem considerados aptos
para construção. São realidades distintas. Um terreno relativamente ao qual nos, termos da lei, existe
impedimento de nele se edificar por ser um terreno que está inserido, por exemplo numa zona de reserva,
numa zona protegida, é um terreno susceptível de vir a ser considerado terreno para construção, mas não
pode ser considerado terreno para construção enquanto as limitações derivadas da qualificação como
terreno inserido em reserva ou zona protegida se mantiverem. Também o preço de aquisição irreleva
para a sua qualificação como terreno para construção.
O que se acabou de referir, considera a evolução legislativa e a qualidade que o terreno detinha à
data da entrada em vigor do CIRS.
A lei:
O artº 1º do CIMV, dispunha:
“O imposto de mais-valias incide sobre os ganhos realizados através dos actos que a seguir se
enumeram:
“1º. Transmissão onerosa de terrenos para construção, qualquer que seja o título por que se opere
quando dela resultem ganhos não sujeitos a encargo de mais-valias previstos no art. 17º da Lei n.º 2030,
de 22/1/48, ou no art. 4º do DL n.º 41.616, de 10/5/58, e que não tenham a natureza de rendimentos
tributáveis em contribuição industrial.
“2º. Transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere, de elementos do activo
imobilizado das empresas ou de bens ou valores por elas mantidos como reserva ou para fruição.
“3º. Trespasse de locais …
“4º. Aumento do capital das sociedades …
“…”.
Entrou depois em vigor o Código do IRS, que veio abolir, nomeadamente, o imposto de mais-valias, relativamente aos sujeitos passivos de tal imposto, mas regulando e tributando as mais valias em
local próprio (Secção VI, art. 43º). Mas existe aí uma norma que contempla expressamente as situações
anteriores. Dispõe, com efeito, o art. 5º do DL n.º 442-A/88, de 30/11:
“1- Os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias, criado pelo Código aprovado
pelo DL n.º 46.673, de 9/6/65, bem como os derivados da alienação a título oneroso de prédios rústicos
afectos ao exercício de uma actividade agrícola ou da afectação destes a uma actividade comercial ou
industrial, exercida pelo respectivo proprietário, só ficam sujeitos a IRS se a aquisição dos bens ou
direitos a que respeitam tiver sido efectuada depois da entrada em vigor deste Código”.
Portanto: a norma do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, visa
afastar de sujeição a IRS os ganhos das vendas de imóveis, adquiridos antes da entrada em vigor do
Código do IRS, que não fossem já sujeitos ao imposto de mais-valias criado pelo Código de Imposto
de Mais-Valias aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46 373, de 9 de Junho de 1965.
Cf. neste sentido os acórdãos desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 7-6-2004,
29-3-2006, e 6-6-2007, proferidos nos recursos n.º 659/04, n.º 1213/05, e n.º 179/07, respectivamente.
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Assim, do regime legal referido retiramos que:
- os ganhos já sujeitos ao imposto de mais-valias encontrar-se-ão sujeitos a IRS, pela categoria G;
- os ganhos não sujeitos a imposto de mais-valias, e decorrentes da alienação de bens ou de direitos
que tenham sido adquiridos até 31-12-1988, não se encontrarão sujeitos a IRS;
- os ganhos não sujeitos a imposto de mais-valias e decorrentes de alienação de bens ou direitos
que tenham sido adquiridos depois da entrada em vigor do Código do IRS, encontrar-se-ão sujeitos a
este imposto se forem enquadráveis nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 10.º do mesmo Código.
Importa agora analisar se este regime transitório da categoria G, previsto no citado n.º 1 do art.º 5º,
do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, tem ou não aplicação na situação em apreço.
Sem dúvidas, deve afirmar-se que quando entrou em vigor o CIRS, (01/01/1989) inequivocamente,
o prédio em questão não estava, em caso de transmissão, sujeito a imposto, no tocante a mais-valias,
pois detinha a qualidade de rústico.
É um facto indiscutível e incontestável.
No caso do tributo ora sindicado, estamos perante um facto tributário de formação sucessiva,
integrado por dois momentos: o da aquisição e o da transmissão. No momento da aquisição por via
sucessória o prédio tinha a qualidade de rústico a qual se mantinha na data da transmissão que ocorreu após a entrada em vigor do CIRS. Não ocorre sujeição a imposto de mais valias pois que há que
considerar a referida norma transitória do artº 5º do CIRS, não podendo aplicar-se retroactivamente
a lei.
Neste sentido e por todos, o acórdão de 27 de Janeiro de 2010, do STA, proferido no Proc.
n.º 969/09, onde se refere, cuja fundamentação se destaca e para a qual se remete “O que é decisivo
para a questão da tributação em IRS, dado que para saber se se verificam os pressupostos da tributação, releva a qualidade que o bem detinha no momento da entrada em vigor do CIRS, uma vez que,
como se viu, no regime transitório estabelecido para a categoria G de IRS (regime previsto no n.º 1
do art. 5º do citado DL 442-A/88), se estabelece que os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de
mais-valias, só ficam sujeitos ao IRS se a aquisição dos bens ou direitos de cuja transmissão provêm
se houver efectuado depois da entrada em vigor deste Código.
Daí que careça de razão a recorrente ao alegar que os ganhos são sujeitos a IRS porque estamos
perante a venda de um lote de terreno para construção urbana que já nos termos do disposto no n.º 1 do
CIMV era tributada (cfr. art. 7º das alegações de recurso). Como se sublinha no acórdão deste STA, de
12/12/06, rec. n.º 1100/05, «o que se pretendeu com a mudança de regime de tributação operada a partir
de 1989 foi tributar em IRS, categoria G, todas as transmissões onerosas sobre imóveis; todavia, para
evitar efeitos retroactivos, estabeleceu-se que para serem tributadas tais transmissões era necessário
que os bens abrangidos fossem adquiridos e alienados dentro da vigência da nova lei, com excepção
daqueles que já eram antes tributados por força do CIMV, ou seja, os terrenos para construção, os
quais passariam agora a ser tributados nos termos do Código do IRS». E também no ac. de 6/6/07,
deste mesmo STA, rec. n.º 179/07, se escreve, a este propósito, que a não tributação em IRS - a título
de mais-valias - dos ganhos obtidos com a transmissão de terrenos que à data da entrada em vigor
do CIRS eram qualificados como terrenos agrícolas (citado art. 5º do DL 442-A/88) se compreende
«pelo facto de, tendo-se optado pelo cálculo dos ganhos tributáveis a título de mais-valias com base na
diferença entre o valor da aquisição e o valor da transmissão, a tributação em IRS da valorização de
terrenos agrícolas que haviam sido adquiridos antes da sua entrada em vigor incluiria, parcialmente,
a aplicação retroactiva do novo regime de tributação a ganhos obtidos com a valorização dos prédios
rústicos, pois forçosamente se iriam tributar, além dos ganhos correspondentes à valorização gerada
na vigência do novo Código, também alguns correspondentes à valorização que, como prédios rústicos,
pode ter tido ocorrido antes da sua entrada em vigor. Ora, essa aplicação retroactiva de normas de
incidência tributária, que, a partir da revisão constitucional de 1997 é absolutamente proibida pela
nova redacção dada ao art. 103º, n.º 3, da CRP, só era tolerável anteriormente em situações especiais
em que estivesse em causa o interesse geral (Essencialmente neste sentido, pode ver-se o acórdão
do Tribunal Constitucional n.º 216/90, de 20-6-1990, processo n.º 203/89, publicado no Boletim do
Ministério da Justiça n.º 398, página 207), que não se vislumbram em matéria de tributação de mais-valias» (cf. ainda, no mesmo sentido, entre outros, os acs. de 4/2/09, rec. n.º 872/08 e de 29/10/08,
rec. n.º 539/08 e de 13/2/08, rec. n.º 763/07). 2.3.2.
No caso que nos ocupa, já se viu que o prédio questionado era, à data da entrada em vigor do
CIRS (01/01/1989) um prédio qualificado na matriz predial como rústico tendo sido adquirido, também
nessa qualidade, antes da vigência do referido diploma legal. Se não estavam, na vigência do abolido
imposto de mais valias, sujeitos a esse tributo os ganhos resultantes da sua transmissão, afastados estão,
também, da sujeição a IRS, porque abrangidos no regime transitório previsto no n.º 1 do art. 5º do DL
n.º 442-A/88 (redacção do DL n.º 141/92 de 17/6).
Por tudo o que se referiu e na linha de orientação de anteriores acórdãos deste STA por nós relatados de que se destaca por todos o Ac. de 19/04/2012 tirado no rec. 0923/11, a decisão recorrida é
de manter.
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Preparando a decisão formulamos as seguintes proposições:
a) O artigo 5.º do Dec. Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, deve ser interpretado no sentido de
que não são tributados em sede de IRS os ganhos obtidos com a transmissão onerosa de prédio urbano
adquirido como rústico antes da entrada em vigor do Código do IRS e que ainda conservava essa natureza no momento da entrada em vigor deste Código e da venda ocorrida em 21/01/2002.
b) Não obsta à não tributação o facto de no ano de 1999 a Câmara Municipal da área de localização do prédio ter emitido parecer favorável à edificação no local de estabelecimento de venda de
produtos alimentares.
Assim sendo, deve o presente recurso ser julgado improcedente confirmando-se a sentença recorrida.
4- DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso, e confirmar a decisão
recorrida.
Custas a cargo da Fazenda Pública.
Lisboa 2 de Julho de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Manuel Neto — Isabel Marques
da Silva.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
CPTA. Recurso de revista excepcional. Aplicação da lei no tempo.
Sumário:
Nos termos dos arts. 5º, n.º 3 e 7º da Lei 15/2002, de 22/2 (alterada pela Lei 4-A/2003,
de 19/2), não é aplicável aos processos pendentes em 1/1/2004, o disposto no art. 150º
do CPTA, que prevê o recurso excepcional de revista.
Processo n.º 1397/13-30.
Recorrente: Banco A……….., SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. Banco A………., S.A., com os demais sinais dos autos, vem interpor recurso de revista excepcional, nos termos do art. 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo
Sul em 30/04/2013, no processo que aí correu termos sob o n.º 22/03-Porto e que negou provimento ao
recurso por si interposto da decisão do TAF do Porto que julgara parcialmente procedente a impugnação
judicial deduzida contra a liquidação adicional de IRC, referente ao exercício de 1995.
1.2. Termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
1ª). Em face do decidido em segundo grau de jurisdição considera a Recorrente verificar-se a
violação de lei substantiva na interpretação conferida pelo Tribunal a quo ao artigo 33º, do Código
do IRC (correspondente ao atual artigo 35º), cumprindo dilucidar, à luz do disposto no mencionado
normativo, qual o seu âmbito de aplicação, por forma a saber se é correta a interpretação da segunda
instância da qual resulta que, em matéria de provisões sobre crédito constituídas por entidades sujeitas
à supervisão do Banco de Portugal, apenas têm relevância fiscal as previstas no Aviso do Banco de
Portugal n.º 3/95, por remissão da alínea d) do n.º 1 do citado normativo, de tal forma que da aplicação exclusiva do referido aviso pode resultar, para efeitos fiscais, em matéria de crédito, um nível de
provisionamento inferior e, logo, mais desfavorável do que aquele que decorre das normas do Código
do IRC aplicável às demais empresas;
2ª). Encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista previstos
no artigo 150º do CPTA, desde logo porque a questão da dedutibilidade fiscal das provisões para crédito
constituídas pelas instituições bancárias ao abrigo das regras gerais respeitantes ao provisionamento
estabelecidas no artigo 33º, do Código do IRC (correspondente ao atual artigo 35º) é matéria com amplo
interesse objetivo, isto é, que torna manifestamente útil a presente revista, e que seguramente transpõe

2468
os limites do caso concreto e se repetirá em futuros casos, na medida em que todas as instituições
bancárias constituem permanente provisões em matéria de crédito;
3ª). Refira-se que os tempos de crise económica que se vêm vivendo em Portugal, assim como as
imposições resultantes do programa de assistência económico e financeiro sob o qual o país se encontra,
conduziram, aliás, a um reforço das provisões para crédito constituídas pelas instituições bancárias (cf.
página 8 do Relatório de Estabilidade Financeira de Maio de 2013, do Banco de Portugal), o que faz
antever que a presente questão pode colocar-se, até mais frequentemente, no futuro;
4ª). Trata-se o caso concreto claramente de um tipo, porquanto toda e qualquer instituição bancária que constitua provisões contabilísticas não previstas no Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95, mas
apenas nas regras gerais do artigo 35º do Código do IRC (à data, artigo 33º) carecerá de saber, agora e
no futuro, se são aquelas aceites como custo fiscal, donde resulta claramente a necessidade da revista
para uma melhor aplicação do direito;
5ª). Considera, pois, a Recorrente que tal interpretação proferida em segundo grau de jurisdição, em
clara violação de lei substantiva, é suscetível de se aplicar em numerosos novos litígios administrativos
e judiciais, suscitando fundadas dúvidas, fazendo antever como objetivamente útil a intervenção do
Supremo Tribunal Administrativo, de modo a clarificar a correta interpretação da norma em crise, pelo
que a dilucidação da questão revela-se necessária, insista-se, para uma melhor aplicação do Direito;
6ª). Por outro lado, a necessidade de compatibilização entre os regimes estabelecidos no artigo 35º
do Código do IRC (à data, artigo 33º) e no Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95, ambos potencialmente
aplicáveis em determinadas situações concretas, revela a complexidade superior ao comum da presente
questão, afigurando-se, assim, inequívoca a relevância jurídica e social de importância fundamental
da mesma;
7ª). De facto, se a escassa jurisprudência sobre esta temática tem considerado que para além das
provisões estabelecidas na alínea d) do n.º 1 do artigo 33º do Código do IRC (correspondente ao atual
artigo 35º, n.º 2), as instituições bancárias podem constituir provisões relevantes como custo fiscal ao
abrigo das demais alíneas do citado normativo, nunca foi traçada a fronteira entre as provisões que
caem num e noutro regime, encontrando-se, pois evidenciada a utilidade prática da presente revista
para clarificar o âmbito de aplicação dos aludidos regimes, demonstrando-se também, por esta razão,
a sua relevância jurídica de importância fundamental;
8ª). Nunca foi, igualmente, clarificado pela jurisprudência se a aplicação do Aviso do Banco de
Portugal n.º 3/95 pode conduzir as instituições bancárias a níveis de provisionamento em matéria de
crédito, para efeitos fiscais, inferiores aos que seriam alcançados pelas demais empresas, por força da
aplicação das regras gerais plasmadas no artigo 33º do Código do IRC (atual artigo 35º), pelo que também
para clarificar esta questão, a qual seguramente ultrapassa os limites da situação singular, se afigura útil
a presente revista, o que, de igual modo, demonstra a sua relevância jurídica e também social;
9ª). Assim, considera a Recorrente que tal interpretação proferida em segundo grau de jurisdição é
suscetível de se aplicar em numerosos novos litígios administrativos e judiciais, gerando uma avultada
incerteza e instabilidade e fazendo antever como objetivamente útil a intervenção do Supremo Tribunal
Administrativo para garantir a uniformização do direito;
10ª). O acórdão recorrido decidiu, salvaguardando o devido respeito, em violação do disposto
no artigo 33º do Código do IRC (correspondente ao atual artigo 35º) ao considerar que as provisões
para créditos vencidos sobre as sociedades “B……..”, “C……….”, “D………….”, “E……….” e
“F………………”, as quais se encontravam insolventes ou em processo especial de recuperação de
empresa (cfr. documentos 5 a 10 juntos com a impugnação judicial), não são custos fiscais, uma vez
que não podem enquadrar-se fora do regime específico estabelecido pelo Aviso do Banco de Portugal
n.º 3/95, designadamente, na alínea a) do n.º 1 do artigo 33º do citado normativo, na medida em que o
referido Aviso regula especial e exclusivamente tais provisões nos seus artigos 1º e 3º, prevendo ainda
no artigo 17º a possibilidade de o Banco de Portugal, mediante circular, determinar a constituição obrigatória de provisões adicionais sempre que justificável, nomeadamente quando os clientes devedores
tenham pendente processo de insolvência ou processo especial de recuperação de empresa;
11ª). Com efeito, encontra-se subjacente à decisão recorrida o entendimento de que, em matéria
de provisões sobre crédito, constituídas por entidades sujeitas à supervisão do Banco de Portugal,
apenas assumem relevância fiscal as previstas no Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95, por remissão
da alínea d) do n.º 1 do citado normativo;
12ª). Efetivamente, a entender-se, como o Tribunal a quo, que tudo quanto seja provisão para crédito
vencido se encontra regulamentado pelo referido aviso, não podendo, em consequência, subsumir-se ao
regime geral dos artigos 35º e 36º do Código do IRC (à data, artigos 33º e 34º), então teria de concluir-se que às provisões para créditos constituídas por instituições bancárias nunca poderia aplicar-se o
normativo do Código do IRC, na medida em que as provisões para crédito aí estabelecidas pressupõem
em todos os casos o vencimento dos respetivos créditos;
13ª). Entende o Recorrente que tal interpretação do então artigo 33º do Código do IRC é errónea,
desde logo, à luz da letra daquele preceito, da qual resulta que as provisões aí elencadas são alternativas,
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sendo desprovido de sentido o entendimento de que no que toca a provisões constituídas por instituições
bancárias em matéria de crédito, apenas terão relevância fiscal as constituídas ao abrigo do Aviso do
Banco de Portugal n.º 3/95, por remissão da alínea d) do n.º 1 daquele preceito legal;
14ª). Deste modo, tendo em conta que os artigos 33º e 34º do Código do IRC (atuais artigos 35º e
36º) prevêem situações de provisões para créditos fiscalmente relevantes não contempladas pelo Aviso
do Banco de Portugal n.º 3/95, como é o caso de créditos cujos devedores tenham pendente processo de
insolvência ou que tenham sido reclamados judicialmente, terá de concluir-se, à luz do elemento literal
daquelas normas, que as aludidas provisões também consubstanciam custos fiscais quando constituídas
por instituições bancárias;
15ª). Nem se diga que as provisões para créditos cujos devedores tenham pendente processo de
insolvência ou de recuperação especial de empresa se encontram especialmente reguladas no artigo 17º
do Aviso do Banco de Portugal em crise, na medida em que este consagra a possibilidade de o Banco
de Portugal determinar, por circular, a obrigatoriedade de constituição de provisões sempre que justificável, designadamente quando determinados clientes tenham pendente, precisamente, processo de
insolvência ou processo especial de recuperação de empresas;
16ª). Com efeito, enquanto tal imposição não for determinada pelo Banco de Portugal sempre
subsiste a faculdade de constituição da provisão ao abrigo dos artigos 33º n.º 1, alínea a), e 34º, n.º 1,
alínea a), ambos do Código do IRC (atuais artigos 35º e 36º), nunca se podendo afirmar, nestas situações, ao contrário do que se considerou no acórdão recorrido, que a provisão para créditos de cobrança
duvidosa, cujo evento seja a insolvência/recuperação de empresa do devedor, se encontra regulada no
Aviso;
17ª). Por outro lado, mesmo nos casos em que tal circular é emitida, sempre aquela provisão se
encontra abrangida pelo regime geral do Código do IRC e não pelo Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95,
na medida em que as provisões constituídas de harmonia com as regras impostas pelo Banco de Portugal
são exclusivamente as provisões específicas da atividade bancária, pelo que as de caráter geral, como
é a presente, isto é, comuns a outras atividades, ficam sujeitas ao regime fiscal das provisões aplicável
à generalidade dos sujeitos passivos de IRC;
18ª). Em segundo lugar, refira-se que a interpretação do artigo 33º do Código do IRC (correspondente ao atual artigo 35º) propugnada pelo Tribunal recorrido é ainda contrária à ratio legis da norma,
cujo objetivo foi o de prever, além das provisões aplicáveis à generalidade das empresas, provisões
específicas para as empresas do setor bancário, que constituem um complemento das primeiras e não
que impeçam a sua constituição;
19ª). Clarifique-se que o provisionamento acrescido e, portanto, mais favorável as instituições
bancárias, designadamente em matéria de crédito, se justifica em razão das regras prudênciais àquelas
aplicáveis, de que é exemplo o artigo 99º, n.º 1, alínea e), do RGICSF, cujo objetivo é assegurar, permanentemente, níveis adequados de liquidez e solvabilidade daquelas instituições, atento o seu papel
fundamental para a sã economia do país;
20ª). Em suma, seria contrária às normas prudenciais a que se encontram vinculadas as instituições
de crédito, e que são a razão de ser das provisões especificas do setor bancário, uma interpretação do
artigo 33º do Código do IRC (atual artigo 35º) que conduzisse em determinados casos a um provisionamento, fiscalmente relevante, inferior para aquelas instituições face ao previsto para a generalidade
das empresas;
21ª). Acresce que a interpretação do artigo 33º do Código do IRC (atual artigo 35º) vertida no
acórdão a quo, na medida em que conduz à não aceitação fiscal de certas provisões para crédito constituídas pelas instituições bancárias, as quais são aceites fiscalmente se constituídas por empresas que
não integrem o setor bancário, porque resulta numa tributação desigual injustificada das primeiras face
às últimas, afigura-se violadora do princípio constitucional da igualdade vertido no artigo 13º da Constituição da República Portuguesa (CRP), aferido em função do princípio da capacidade contributiva;
22ª). Nos termos do supra descrito deverá decidir-se diferentemente do acórdão recorrido, devendo interpretar-se o artigo 33º, do Código do IRC (atual artigo 35º), no sentido de que as instituições
bancárias podem constituir provisões em matéria de crédito, nos termos das demais alíneas do n.º 1 do
citado normativo, para além das previstas no Aviso do Banco de Portugal n.º 3/95, para as quais remete
a alínea d), e de que, da aplicação deste Aviso, não pode resultar para as instituições bancárias um nível
de provisionamento, para efeitos fiscais, em matéria de crédito, inferior, e, logo, mais desfavorável do
que o consagrado para as demais empresas nas normas do Código do IRC.
Termina pedindo que o recurso de revista seja admitido e seja julgado procedente, revogando-se
o acórdão recorrido.
1.3. A recorrida Fazenda Publica apresentou as contra alegações, concluindo da seguinte forma:
1ª). O presente processo foi instaurado em 21.02.2003, isto é, antes da entrada em vigor do
CPTA.
2ª). Em consequência, as normas do citado Código, designadamente aquelas que aditaram novos
recursos, não lhe são aplicáveis (art. 5º, 1 e 3 da Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro).
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3ª). Ora o recurso de revista excecional foi introduzido pelo CPTA, não existindo previamente.
4ª). Assim sendo, ele não pode ser utilizado no âmbito do presente processo e apenas por mero
lapso terá sido admitido.
5ª). Esse Venerando Tribunal deverá, pois, abster-se de dele tomar conhecimento, com as legais
consequências.
SEM PRESCINDIR
6ª). A questão controvertida nos presentes autos respeita à dedutibilidade fiscal das provisões para
créditos constituída pelas instituições bancárias ao abrigo das regras gerais do então art. 33º do CIRC,
atual artigo 35º do mesmo diploma legal.
7ª). O regime de provisões previsto no CIRC, em especial o relativo às provisões das instituições
bancárias e seguradoras, sofreu sucessivas alterações desde 1995.
8ª). A decisão do presente recurso seria sempre tomada ao abrigo das normas vigentes no aludido
exercício e nunca ao abrigo da atual regulamentação.
9ª). Em consequência, a sua utilidade prática seria nula porque a respetiva jurisprudência nunca
teria possibilidade de ser aplicada em futuros e novos casos, que terão que ser julgados ao abrigo da
legislação em vigor.
10ª). Em consequência, a presente revista não preenche os pressupostos do art. 150º do C.P.T.A.,
pelo que não pode ser admitido.
SEMPRE SEM PRESCINDIR
11ª). O regime fiscal de dedutibilidade das provisões bancárias, à data dos factos vertido na
alínea d) do art. 33º, 1 do CIRC, é um regime francamente mais favorável do que o previsto para as
demais empresas.
12ª). E esse regime de favor é notório no que estritamente respeita às provisões para risco específico
de crédito, em que são permitidas aos Bancos a constituição de provisões em condições francamente
vantajosas relativamente às demais empresas.
13ª). De facto, as provisões para risco específico de crédito são largamente sobreponíveis às provisões para cobrança duvidosa previstas na alínea a) do então art. 33º, 1 do CIRC, sendo que ambas
visam dar cobertura ao mesmo tipo de risco - a incobrabilidade dos créditos da empresa.
14ª). Nada justifica, portanto, que bancos possam utilizar indiscriminadamente os dois tipos de
provisões.
15ª). Aliás é sabido que o regime de provisões visa acautelar quer a deslocalização indevida de
custos para exercícios posteriores, quer a artificial resultados,
16ª). E, no que aos Bancos respeita, o legislador fiscal entendeu que o Banco de Portugal, enquanto instituição de supervisão, é a instituição adequada para determinar o nível de provisionamento
necessário quer para efeitos prudenciais, quer para efeitos fiscais.
17ª). Melhor dizendo: o legislador assumiu que o nível de provisionamento obrigatório por razões
prudenciais corresponde ao limiar desejável para efeito de dedutibilidade fiscal das provisões.
18ª). Em consequência, não são dedutíveis fiscalmente provisões bancárias superiores às reclamadas pelas normas prudenciais.
19ª). O acórdão do TCAN, que assim o entendeu, fez pois correta aplicação das alíneas a) e d)
do art. 33º, 1 do CIRC.
20. Deve, pois, ser mantido com as legais consequências.
1.4. O MP emitiu parecer a fls. 244/245 dos autos, no qual se pronuncia que o recurso é de admitir
porque “…a questão jurídica suscitada afigura-se passível de série de divergências, apesar do acórdão
proferido ter decidido na esteira de outros dos T.C.A.s.”
1.5. Correram os Vistos legais e foi, entretanto, proferido, em 12/2/2014, pela formação mencionada no n.º 5 do art. 150º do CPTA, o acórdão de fls. 247 a 258, que concluiu pela inadmissibilidade
legal da presente revista excepcional, por considerar que, prevendo o n.º 3 do art. 5º da Lei n.º 15/2002,
de 22/2 (que aprova o CPTA), a não aplicabilidade aos processos pendentes aquando da sua entrada
em vigor, em 1/1/2004, das disposições que introduzem novos recursos que não eram admitidos na
vigência da legislação anterior, então, encontrando-se o processo pendente à data da entrada em vigor
do CPTA, é legalmente inadmissível o presente recurso de revista excepcional constante do art. 150º
do mesmo CPTA.
1.6. Todavia, a recorrente arguiu uma nulidade processual, por violação do princípio do contraditório, dado que a questão de inadmissibilidade legal do recurso fora suscitada pela recorrida Fazenda
Pública nas contra-alegações de recurso e, anteriormente à prolação do acórdão reclamado, ela recorrente
não fora notificada para se pronunciar sobre essa questão prévia, a qual acabou por se substanciar em
questão obstativa do conhecimento do pedido.
E, no seguimento de tal arguição de nulidade, veio a ser proferido, em 14/5/2014, o acórdão de
fls. 275 a 278, no qual se anulou o processado a partir de fls. 246 verso, incluindo, portanto, o acórdão
proferido em 12/2/2014 e se ordenou a notificação da recorrente para, querendo, se pronunciar sobre a
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alegada questão prévia da inadmissibilidade legal do presente recurso de revista excepcional alegada
pela recorrida Fazenda Pública nas contra-alegações do recurso.
1.7. No seguimento de tal notificação a recorrente veio alegar (fls. 284 a 288) que:
1º - Invoca a Ilustre Representante da Fazenda Pública nas suas contra-alegações de recurso que,
prevendo o n.º 3 do artigo 5º da Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, que aprova o Código de Processo
nos Tribunais Administrativos (CPTA), que “(...) a eliminação ou aditamento de recursos decorrente
do CPTA apenas operava para os processos instaurados após a sua entrada em vigor”, e tendo o presente processo sido instaurado em 21.02.2003, em momento anterior à entrada em vigor do CPTA,
“Tal significa que as normas do referido diploma não lhe são aplicáveis e que, em consequência, não
é admissível o recurso de revista excecional em sede dos presentes autos” (cf. página 2 das contra-alegações de recurso).
2º - Salvo o devido respeito, não deve proceder o entendimento da Ilustre Representante da Fazenda Pública.
3º - Isto porque, atendendo à redação daquela norma e ao regime de recursos aplicável em matéria de processo tributário, só pode concluir-se pela admissibilidade do recurso de revista previsto no
artigo 150º do CPTA ao caso subjudice.
4º - Efetivamente, prevê o n.º 3 do artigo 5º da Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, que “Não
são aplicáveis aos processos pendentes as disposições que excluem recursos que eram admitidos na
vigência da legislação anterior, tal como também não o são as que introduzem novos recursos que não
eram admitidos na vigência da legislação anterior”.
5º - Subjacente a esta norma está a intenção do legislador que aprovou o CPTA de garantir, por
um lado, que os processos pendentes não fiquem privados dos recursos a que tinham acesso e, por
outro, que por força da introdução de novos recursos, não fiquem em situação de potencial vantagem
em relação aos processos que se iniciam com a entrada em vigor do CPTA.
6º - Ora, em momento anterior à entrada em vigor do CPTA, quando ainda vigorava a Lei do Processo nos Tribunais Administrativos (LPTA), eram subsidiariamente aplicáveis no processo tributário
as disposições do Código de Processo Civil (CPC) em matéria de recursos.
7º - Disposições essas que previam, nos artigos 721º e seguintes daquele Código, a admissibilidade
da dedução de um recurso de revista.
8º - Significa isto que, aquando da entrada em vigor do CPTA, já era admitido no processo tributário o recurso de revista, ainda que por remissão para o CPC.
9º - Deste modo, o artigo 150º do CPTA não introduz um novo recurso que não era admitido na
vigência da legislação anterior.
10º - Limita-se, apenas, a consagrar no processo administrativo uma figura recursória já admitida
na vigência da legislação anterior.
11º - Como tal, não subsiste qualquer dúvida de que, não estando em causa a introdução de um
novo recurso não admitido na vigência da legislação anterior, o presente recurso deve ser legalmente
admitido.
12º - De facto, no entendimento do Recorrente, outra interpretação que não esta incorre em
violação da Constituição da República Portuguesa (CRP), designadamente do disposto no artigo 20º,
n.º 5, do aludido diploma.
13º - Com efeito, a interpretação do disposto no artigo 5º, n.º 3, da Lei n.º 15/2002 no sentido de
que se encontram excluídas do conceito de “legislação anterior” as disposições do Código de Processo
Civil subsidiariamente aplicáveis ao processo tributário e, como tal, deve ser afastada a aplicação do
artigo 150º do CPTA aos processos pendentes à sua entrada em vigor com fundamento no facto de
este recurso não se encontrar previsto na Lei de Processo nos Tribunais Administrativos, incorre em
violação do princípio da tutela jurisdicional efetiva consagrado no artigo 20º, n.º 5, da CRP, o que se
invoca para todos os efeitos legais.
14º - Na verdade, há uma inequívoca intenção legislativa evidenciada na previsão do recurso de
revista no CPTA que é a de fazer do CPTA o diploma de aplicação subsidiária em matéria de recursos
no âmbito do processo tributário.
15º - Intenção esta que só se cumprirá qualificando o recurso de revista previsto no artigo 150º
do CPTA como um recurso admitido na vigência da legislação anterior e, como tal, aplicável a todos
os processos, sob pena de atentar contra aquele princípio constitucionalmente consagrado.
16º - Sem prejuízo do exposto, e a entender-se, ao invés, que a única interpretação normativa
do disposto no artigo 5º, n.º 3, da Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, é a de que deve ser afastada a
aplicação do artigo 150º do CPTA aos processos pendentes à sua entrada em vigor com fundamento
no facto de este recurso não se encontrar previsto na Lei de Processo nos Tribunais Administrativos,
desde já se invoca, para todos os efeitos legais, que a aludida norma viola ostensivamente o princípio
da tutela jurisdicional efetiva consagrado no artigo 20º, n.º 5, da CRP.
17º - Com efeito, aquela norma compromete o direito do contribuinte ao recurso, incorrendo em
manifesta divergência com as regras de aplicação da lei no tempo em matéria de recursos.

2472
vista.

18º - Pelo que, em face de todo o exposto, deve julgar-se admissível o presente recurso de re-

1.8. Com dispensa de novos Vistos, cabe agora decidir.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram-se provados os factos seguintes:
1º)- O Banco A……., na qualidade de sucessor do Banco ………. (fusão por incorporação) deu
cumprimento ao preceituado no artigo 96º do Código do Imposto Sobre o Rendimento Pessoas Colectivas, entregando a Declaração Modelo 22 do exercício de 1995, no 3º Serviço de Finanças Lisboa,
em 30 de Maio de 1996.
2º)- Nessa declaração determinou a matéria colectável e efectuou a liquidação nos termos da
alínea a) do artigo 70º do Código de Imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas, cujo resultado
foi um prejuízo fiscal na importância de € 55.882.064,75 (11.203.348.106$00).
3º)- Os Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária (DSPIT) ao procederem ao exame da
declaração e os documentos que dela faziam parte, verificaram que tinham sido praticadas omissões
e inexactidões, que ficaram a constar do relatório elaborado para efeito da liquidação que se viesse a
mostrar devida. Os Serviços da Inspecção Tributária (IT) fundamentam as correcções subjacentes ao
presente acto tributário, no seguinte:
“(i) não aceitação, como custo fiscal o acesso da Provisão para Crédito Vencido, no montante de
299.132.431$00, resultante da aplicação de percentagens superiores às permitidas pelo n.º 4, do artigo 3º
do Aviso n.º 3/95 do Banco de Portugal;
(ii) não aceitação, como custo fiscal o reforço da provisão para Riscos Gerais de Crédito, no
montante de 62.384.725$00, constituída pela reclamante para fazer face às perdas era acções judiciais
em curso”
4º)- A impugnante considerou na sua declaração de imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas 132.492.016$00 respeitante a dotação para provisões para crédito vencido relativa às sociedades
“G……….” “H………….”, “D………..”, “I…………”, E……….. e que, embora registados na classe
IV a que normalmente corresponderia uma taxa máxima de provisão de 50%, foram considerados para
a referida dotação em 100%;
5º)- Em 3 de Outubro de 1995, a impugnante solicitou ao Banco de Portugal autorização para
provisionar os créditos das empresas H………….. e I………………, pela totalidade, o que foi autorizado, doc. de fls. 76;
6º)- O impugnante veio a ser notificado para exercer o “Direito de Audição”, relativamente ao
“Projecto de Correcções” à declaração modelo 22, direito esse que veio a ser exercido em 26 de Fevereiro de 1999, cujos fundamentos não vieram a ser aceites por parte da Administração Fiscal;
7º)- Em consequência foi fixado um prejuízo fiscal de 10.841.830.950$00;
8º)- Com base nos apuramentos determinados pelos Serviços de Inspecção Tributária, foi efectuado
em 29 de Abril de 1999, o acto de liquidação n.º 8910008117 de 1999.04.29;
9º)- Tal acto de liquidação foi notificado ao impugnante por carta registada em 7 de Maio de
1999;
10º)- Não concordando com as correcções, o impugnante veio interpor reclamação graciosa, em
5 de Agosto de 1999;
11º)- Tal reclamação foi decidida pela Direcção de Finanças do Porto, tendo sido solicitada
informação à Direcção de Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária (DSPIT) cujo parecer foi no
sentido de deferir parcialmente o pedido, parecer que veio a merecer confirmação por despacho de 17
de Janeiro de 2003;
12ª)- Como dessa decisão consta, foram anuladas as seguintes correcções efectuadas:
a) No montante de 125.526.180$00 (626.121,95 €), correspondente a provisões para crédito vencido, calculadas a taxas superiores às das correspondentes às classes de risco em que se enquadravam,
respeitantes a créditos sobre as sociedades J………………., L…………, I…… e H……………, aceites
fiscalmente nos termos conjuntos do Aviso n.º 3/95, do Banco de Portugal, especificamente no seu n.º 18
(com extensão em carta do Banco do Portugal), e da alínea d) do n.º 1 do Ano 33º do CIRC;
b) no montante de 62.384.725$00 (311.173,70 €, correspondente à provisão para riscos bancários
gerais destinando-se a fazer face a perdas (incertas e futuras) em acções judiciais consequentes de acções
reclamadas judicialmente contra o ………….., dedutível nos termos da alínea c) do n.º 1 do art. 33º do
Código de Imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas, pelo facto de não colidir com o Aviso
n.º 3/95 do Banco de Portugal, omisso na matéria em apreço;
13ª)- Foi indeferida a reclamação relativamente ao montante de 151.032.848$00 (753.348,67
€), referente ao excesso de provisões para crédito vencido, resultante da reclamante ter aplicado um
“operador” de 100% no calculo das mesmas, desrespeitando os prazos de mora, relativamente aos
créditos sobre as créditos sobre as sociedades “B………..”, “C………….”, “G……….”, “H………..”
“D………..”, “I……..” “E……….” e “F…………”, não aceite fiscalmente nos termos conjuntos das
normas consignadas no Aviso n.º 3/95 c da alínea d) do n.º 1 do art. 33º do CIRC.
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14º)- Esta decisão foi a notificada ao impugnante em 4 de Fevereiro de 2003;
15º)- A presente impugnação foi instaurada em 21 de Fevereiro de 2003.
3.1. Estando em causa um recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA, caberia,
em primeiro lugar, apreciar a admissão preliminar a que se reporta o citado artigo.
Todavia, a recorrida Fazenda Publica veio suscitar a questão da inadmissibilidade legal do recurso
com fundamento no disposto nos nºs. 1 e 3 do art. 5º da Lei n.º 15/2002, de 22/2.
Pelo que se impõe agora, antes de mais, conhecer desta questão prévia, já que a decisão que admitiu o recurso não vincula este STA.
Vejamos então.
3.2. A recorrente alega, quanto a esta matéria, o seguinte:
- Considerando que, subjacente ao disposto no n.º 3 do art. 5º da Lei n.º 15/2002, de 22/2, está a
intenção do legislador que aprovou o CPTA de garantir, por um lado, que os processos pendentes não
fiquem privados dos recursos a que tinham acesso e, por outro, que por força da introdução de novos
recursos, não fiquem em situação de potencial vantagem em relação aos processos que se iniciam com
a entrada em vigor do CPTA, então, porque antes da entrada em vigor do CPTA (quando ainda vigorava
a LPTA), eram subsidiariamente aplicáveis no processo tributário as disposições do CPC em matéria
de recursos e porque nos arts. 721º e ss. do CPC se previa a admissibilidade da dedução de um recurso
de revista, então é de concluir que, aquando da entrada em vigor do CPTA, já era admitido no processo
tributário o recurso de revista, ainda que por remissão para o CPC e que, deste modo, o art. 150º do
CPTA não introduz um novo recurso que não era admitido na vigência da legislação anterior.
- Outra interpretação que não esta, incorre em violação da CRP, designadamente do disposto no
n.º 5 do seu art. 20º, por violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva.
- Há uma inequívoca intenção legislativa evidenciada na previsão do recurso de revista no CPTA
que é a de fazer do CPTA o diploma de aplicação subsidiária em matéria de recursos no âmbito do
processo tributário. E esta intenção só se cumprirá qualificando o recurso de revista previsto no art. 150º
do CPTA como um recurso admitido na vigência da legislação anterior e, como tal, aplicável a todos
os processos, sob pena de atentar contra aquele princípio constitucionalmente consagrado.
3.3. A recorrente carece, porém, de razão legal.
Como se afirmou no ac. desta formação e Secção do STA, de 15/4/2009, proc. n.º 086/09, o recurso de revista excepcional consagrado no art. 150º do CPTA é «… um recurso sem paralelo na Lei
de Processo nos Tribunais Administrativos, quer pela sua excepcionalidade, quer pela sua estrutura,
quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade.
Cfr., por todos, o recente acórdão do STA de 2 de Abril de 2008 — rec. n.º 01061/07.
Como escrevem MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA,
Comentário ao CPTA, 2ª edição, 2007: A introdução do recurso de revista, para o STA, de decisões
proferidas em segundo grau de jurisdição constitui uma novidade absoluta no nosso contencioso
administrativo. Essa possibilidade encontra-se prevista nos artigos 150º e 151º: o primeiro destes
artigos contempla um recurso de revista de decisões proferidas em segunda instância pelo TCA, que
abre, pela primeira vez, a porta à existência de um duplo grau de recurso no contencioso administrativo português”, nem sequer sendo “da tradição do nosso contencioso administrativo a existência de
duplo grau de recurso jurisdicional”».
E se neste sentido haviam já decidido, anteriormente, os acórdãos do STA, de 18/4/2007, proc.
n.º 097/07, de 11/3/2009, proc. n.º 01126/08, posteriormente, os acórdãos de 15/4/2009, proc. n.º 086/2009
e de 23/6/2010, proc. n.º 0360/10, decidiram, igualmente, nesse mesmo sentido.
Também o Cons. Jorge Lopes de Sousa, contestando, aliás, a admissibilidade do recurso de revista
no âmbito do contencioso tributário, não deixa de acentuar que «Este recurso previsto no art. 150º do
CPTA não se aplica também a processos pendentes à data da entrada em vigor desse Código, como
resulta do teor expresso do art. 5º, n.º 3, da Lei n.º 75/2002, de 22 de Fevereiro, em que se estabelece
que «não são aplicáveis aos processos pendentes as disposições que excluem recursos que eram admitidos na vigência da legislação anterior, tal como também não o são as disposições que introduzem
novos recursos que não eram admitidos na vigência da legislação anterior».(1)
De todo o modo, tratando-se, no caso, de processo de impugnação judicial e tendo sido o recurso
de revista excepcional previsto no art. 150º do CPTA o que a recorrente especificou pretender interpor,
cuidando, aliás, de salientar que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, não se vê que possa
invocar-se o regime previsto no CPC para se considerar que aquando da entrada em vigor do CPTA já
era aplicável no processo tributário o recurso de revista, ainda que por remissão para o CPC:
- por um lado, o recurso de revista excepcional previsto no art. 721º-A do CPC, só foi introduzido
pelo DL 303/2007, de 24/8 e foi, aí, regulado à semelhança do que já sucedia no art. 150º do CPTA. A
este respeito escrevem Lebre de Freitas e Ribeiro Mendes (2) que «a reforma dos recursos de 2007 visou
racionalizar o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, de forma a criar a este órgão “condições para
um melhor exercício da sua função de orientação e uniformização da jurisprudência”. No preâmbulo
do DL 303/2007, explica-se a instituição da chamada revista excepcional, semelhante à que consta do
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art. 150º do CPTA: “Esta regra da «dupla conforme» comporta três excepções, ao abrigo das quais
se admite o recurso do acórdão da relação que se encontre nas situações descritas: i) quando esteja
em causa uma questão cuja apreciação, pela sua relevância jurídica, seja claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito, ii) quando relevem interesses de particular relevância social ou, iii)
quando o acórdão da Relação esteja em contradição com outro, já transitado em julgado, proferido
por qualquer Relação ou pelo Supremo Tribunal de Justiça, no domínio da mesma legislação e sobre
a mesma questão fundamental de direito. Neste último caso, ressalva-se sempre a hipótese de já ter
sido proferido acórdão de uniformização de jurisprudência com ele conforme, caso em que retoma
aplicação a regra da inadmissibilidade do recurso”».
- por outro lado, entre o regime do recurso de revista previsto no CPC, antes da introdução do
regime de revista excepcional previsto no mencionado art. 721º-A, e o regime do recurso de revista
excepcional previsto no CPTA, há assinaláveis diferenças: como realça Miguel Ângelo Oliveira Crespo,
(3) no âmbito do recurso de revista previsto no CPTA «foram estabelecidas diferenças quanto ao tipo de
decisão de que se pode recorrer. Se no caso do artigo 150º (recurso excepcional de revista) o objecto do
recurso é qualquer decisão proferida em segunda instância pelos tribunais centrais, já no artigo 151º
(recurso de revista per saltum) o objecto é restringido às decisões de mérito.
(…)
A solução vigente no processo civil é configurada de modo diverso. Em primeiro lugar, está fixado
em termos gerais o critério quantitativo como meio aferidor do direito ao recurso jurisdicional, isto
é, o valor da causa e da sucumbência determinam a admissão do recurso (artigo 678º, n.º 1, CPC,
com algumas excepções neste preceito mencionadas). O recurso de revista tem por objecto o acórdão
da Relação que decida do mérito da causa (artigo 721º, n.º 1, CPC) e o recurso per saltum tem por
objecto a decisão de mérito proferida em primeira instância (artigo 725º, n.º 1, CPC). Seguindo a tese
sufragada pela doutrina processual civil que identifica o objecto do recurso com a decisão jurisdicional impugnada, pode concluir-se que existe uma identidade entre o tipo de decisões que pode ser
questionado em sede de revista. Em ambas as hipóteses está em causa apenas a impugnação de uma
decisão de mérito, o que se compreende perante a possibilidade de, em relação às decisões processuais,
ser interposto recurso de agravo em segunda instância, já não em relação ao recurso per saltum, que
apenas é admitido quanto a decisões de mérito. No que respeita à sua comparação com o contencioso
administrativo, verifica-se, portanto, que, no recurso per saltum, em ambas as jurisdições só pode
ser impugnada uma decisão de mérito, divergindo no recurso de revista, na medida em que, neste, o
processo civil consagra uma outra via normal para impugnação das decisões de forma (o agravo em
segunda instância). A variedade de vias previstas no processo civil concede, de igual modo, tutela
jurisdicional às duas situações, diferindo essencialmente a marcha processual.
Este alargamento do âmbito do recurso de revista vigente no processo administrativo encontra
justificação igualmente na impossibilidade jurídica de nessa área do direito ser interposto um recurso
de agravo em segunda instância. No processo administrativo não é conferida a possibilidade prevista no
artigo 754º, n.º 1, CPC, na medida em que ficou expressamente delimitado que, em terceira instância,
só é possível o recurso excepcional de revista e contanto que se verifiquem os respectivos pressupostos.
Não é compaginável com o CPTA a tentativa de recurso à aplicação subsidiária, por remissão para o
processo civil, fazendo valer por omissão o disposto neste último sector legal. Tal solução, se admissível,
consistiria em fazer entrar pela janela aquilo a que expressamente se fechou a porta.»
E também não se vê que ocorra violação do princípio constitucional do direito à tutela jurisdicional efectiva, em qualquer das suas vertentes (art. 20º, 205º e 268º, todos da CRP): direito de acesso
ao direito e aos tribunais, de obter uma decisão judicial num prazo razoável e mediante um processo
equitativo e direito à efectividade das sentenças proferidas.
Por outras palavras, este direito substancia-se no direito a obter, em prazo razoável, decisões que
apreciem, com força de caso julgado, as pretensões regularmente deduzidas em juízo (isto é, as pretensões
que forem apresentadas na observância dos pressupostos processuais de cujo preenchimento depende,
nos termos da lei, a obtenção de uma pronúncia judicial sobre o respectivo mérito) e a possibilidade
de fazer executar essas decisões (cfr. o art. 2º do CPTA). (4)
Ora, estando assegurado (e tendo, até, sido exercido o respectivo direito) o recurso da decisão de
1ª instância, não se vislumbra que ofenda o mencionado princípio constitucional, a interpretação de que,
em face ao disposto no art. 5º da Lei n.º 75/2002, de 22/2, o recurso previsto no art. 150º do CPTA não
se aplica a processos pendentes à data da entrada em vigor desse Código, ofenda o mencionado princípio
constitucional (aliás, uma das formas de concretização da tutela jurisdicional efectiva em matéria de
contencioso administrativo (e, consequentemente, tributário) foi, precisamente a consagração do duplo
grau de jurisdição (art. 142º do CPTA).
Em suma, uma vez que, no caso, a impugnação foi instaurada em 21/2/2003 (cfr. Probatório), então,
encontrando-se o processo pendente à data da entrada em vigor do CPTA, não é legalmente admissível o
recurso excepcional de revista constante do art. 150º desse código, já que não se aplicam as respectivas
disposições, nem têm cabimento os recursos jurisdicionais que, antes, não eram admitidos.
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DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em não admitir o recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques
da Silva.
(1) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. IV, 6ª edição, Áreas Editora,
2011, anotação V-37-a) ao art. 279º, p. 390.
No sentido da não admissibilidade (em termos genéricos) no contencioso tributário deste recurso de revista excepcional
previsto no CPTA parece pronunciar-se, também, Casalta Nabais, in Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 61- Janeiro/Fevereiro de 2007, p. 13.
(2) Código de Processo Civil, anotado, Volume 3º., Tomo I, 2ª. Edição, Coimbra Editora, 2008, pág.149.
(3) O Recurso de Revista no Contencioso Administrativo, Almedina, 2007, pp. 118 a 120.
(4) Sobre a matéria, cfr. igualmente, Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa anotada,
4ª Ed., Vol. 2º, Coimbra Editora, 2010, pp. 827 e ss; Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha, Comentário
ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 3ª ed., Almedina, 2010, pp. 30 e ss.; Jorge Lopes de Sousa, ob. cit.,
Vol. II, anotações ao art. 96º, pp. 27 e ss.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Insolvência. IRC. Métodos indirectos.
Sumário:
I — Declarada a insolvência da sociedade comercial não é possível a determinação
da matéria tributável por via dos métodos indirectos, mesmo que o Liquidatário
não apresente a documentação e declarações respectivas.
II — O critério da “média da rentabilidade declarada pelos contribuintes do sector de
actividade” pressupõe que a sociedade esteja ainda a operar no mercado concorrencial próprio do seu objecto de negócio, uma vez que tal rácio de rentabilidade
tem como pressuposto que as empresas se encontrem a operar em condições
normais.
Processo n.º 1431/13-30.
Recorrente: A…………, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A…………, Lda., inconformada, recorre da sentença do TAF de Loulé, datada de 14 de Maio de
2013, que julgou improcedente a presente impugnação judicial que havia intentado contra a decisão
de indeferimento da reclamação graciosa apresentada contra o acto de liquidação de IRC e juros compensatórios referentes ao exercício de 2007.
Culminou as suas alegações com as seguintes conclusões:
A) O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
de Loulé, no âmbito do processo n.º 510/11.4BELLE, a qual julgou improcedente a impugnação judicial
apresentada contra a decisão de indeferimento expresso da reclamação graciosa n.º 1007201104001010,
que havia sido deduzida contra o acto de liquidação de IRC n.º 20108310006606 e juros compensatórios,
relativo ao exercício de 2007, bem como, contra este último acto de liquidação;
B) A questão a decidir nos presentes autos de recurso é a de saber se a Recorrente pode ser tributada em sede de IRC por ter alienado, no ano de 2007, imóveis no valor de € 5.955.000,00, ou, mais
em concreto, a possibilidade de tributação em sede de IRC da alienação de imóveis após a declaração
de insolvência;
C) O Tribunal a quo incorreu num erro de interpretação e aplicação da norma em causa e, em
concreto, do regime jurídico da personalidade tributária, estabelecido na LGT, assim como, a própria
natureza do processo de insolvência, a que a Recorrente se encontrava sujeita no ano de 2007;
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D) Para efeitos fiscais, só terão personalidade tributária o património ou a organização de facto
ou de direito a que a lei tributária confira tal qualidade e na medida da capacidade que lhes atribua,
nomeadamente, as normas constantes dos artigos 15.º e 18.º, n.º 3, da LGT;
E) Para além disso, no ano de 2007, ora em crise, a Requerente não assumia nenhuma das formas
societárias acima elencadas no n.º 2, do artigo 2.º, do Código do IRC, integrando, ao invés, o conceito
de “massa insolvente”;
F) No elenco fechado constante daquela norma não se encontra contemplada tal realidade jurídica, pelo que não se pode considerar, tal como fez o Tribunal Recorrido, que a “massa insolvente” é
susceptível de ser considerada um sujeito passivo de IRC;
G) Pelo que devem a sentença recorrida e, consequentemente, o acto de liquidação em crise, ser
anulados com fundamento desde logo nos artigos 15.º e 18.º, n.º 3, da LGT e 2.º, n.º 2, do Código do
IRC;
H) A sentença recorrida incorreu num outro erro de interpretação e aplicação do direito, consubstanciada numa outra ilegalidade, qual seja o “desrespeito” pela natureza jurídica da figura da “massa
insolvente”, bem como, a violação do princípio da tributação pelo lucro real;
I) Uma vez declarada a insolvência a sociedade dissolve-se, de acordo com o disposto na alínea e)
do n.º 1 do artigo 141.º do CSC e entra imediatamente em fase de liquidação (vd artigo 146.º, n.º 1 do
CSC);
J) A massa insolvente é um património autónomo, porque se separa da sociedade (dissolvida)
e do seu destino e, sendo uma autonomia funcional ou de destinação por ter uma função ou destino
próprios a satisfação até ao limite do seu valor das dívidas da sociedade insolvente, não se confunde
com a sociedade insolvente;
K) Declarada a insolvência da sociedade, cessa a prossecução do seu objecto social e, portanto, a
obtenção de lucros que é a base do IRC, não mais havendo activo imobilizado, nem existências enquanto
tais, sendo apreendidos todos os bens que passam a incluir a massa insolvente;
L) Em nosso entender e ao contrário do que sustenta a sentença recorrida, não faz qualquer sentido
o produto da venda dos bens da massa insolvente poder vir a ser tributado em mais-valias com base
no disposto no artigo 46.º do Código do IRC, tanto mais quando com a declaração de insolvência da
sociedade cessa a prossecução do seu objecto social deixando por isso de existir lucros, e consequentemente base tributável para efeitos de IRC;
M) Admitir a tributação em sede de IRC sem lucros, reais ou presumidos, seria claramente inconstitucional - artigo 103.º, n.º 3 e 104.º, n.º 4 da CRP, na medida em que a tributação deve ser efectuada
com base no rendimento real;
N) É que, em regra a Autoridade Tributária nestes casos não tem em conta os prejuízos existentes à
data de declaração de insolvência, nem lhes faz qualquer referência, independentemente de os conhecer
ou não, eventualmente por falta de elementos, pelo que a tributação das alegadas mais-valias obtidas
sempre seria inconstitucional;
O) O Código do IRC e o Código do IRS, adoptando a menção de “rendimento acréscimo” abrange,
não só os ganhos resultantes da actividade produtora, como outros ganhos alheios a ela e, por conseguinte as mais-valias realizadas. Impossibilita que as mais-valias realizadas possam ser consideradas
totalmente desintegradas do rendimento global, ou seja que possam ser tributadas autonomamente;
P) O produto da venda dos bens que integram a massa insolvente não pode integrar o conceito de
mais ou menos valia previsto no artigo 46.º do Código do IRC;
Q) A tributação sem lucros, tal como subscrita na sentença recorrida, é inconstitucional por violação do disposto nos artigos 103.º e 104.º da CRP;
R) Resulta evidente que o produto da venda dos bens da massa insolvente nunca poderia integrar
o conceito de mais-valias, constante no artigo 46.º do Código do IRC, sendo que a “ficção jurídica”:
de que se socorre o Tribunal a quo - no sentido de considerar como lucro tributável o produto da alienação do património afectado ao pagamento de dívidas que já não podem ser cobradas, bem como, a
possibilidade de tributação em sede de IRC, sem a existência de lucros, reais ou presumidos - colide
com o princípio constante dos artigos 103.º e 104.º da CRP;
S) A sentença recorrida incorre, ainda, na violação do disposto no n.º 3 do artigo n.º 65.º do CIRE,
na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 16/2012, de 20/04, bem como, do princípio que proíbe
a aplicação, em matéria de incidência tributária, de analogia;
T) A partir do momento em que é deliberada a insolvência e o encerramento do estabelecimento
- realidade que espelhava a situação da Recorrente no ano de 2007 -, extinguem-se as respectivas obrigações declarativas, nomeadamente, porquanto também não pode, a partir desse momento, imputar
à esfera jurídica da anterior sociedade a prática de qualquer acto que dê origem a um facto tributário
susceptível de tributação;
U) Qualquer consequência que possa vir a ser assacada a essa realidade não pode deixar de surtir
efeitos, apenas e só, na esfera da massa insolvente e dos próprios créditos que, directamente, os credores
houverem reclamado ou, desfavoravelmente, na esfera dos sócios;
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V) O Tribunal Recorrido incorre, ainda, numa manifesta aplicação analógica, ao pretender que,
no caso de uma sociedade já declarada insolvente, em processo no qual foram já graduados os créditos dos respectivos credores, estejamos perante uma sociedade comercial, com plena personalidade e
capacidade jurídico-tributárias;
W) Pelo que a sentença recorrida também viola o disposto nos artigos 8.º, n.º 1 e 11.º, n.º 4, da
LGT, assim como, dos artigos 103.º, n.º 2 e 165.º, n.º 1, alínea i), da CRP e, em concreto, do disposto
no princípio da legalidade tributária;
X) Por fim, a sentença recorrida enferma, por certo, da violação do princípio da igualdade, constante, dos artigos 13.º e 266.º da CRP, pois, apesar de a Recorrente não contestar que do disposto no
actual artigo 79.º do Código do IRC possam resultar consequências, no plano tributário, de determinados
factos praticados por sociedades que se encontrem em processo de insolvência, já não pode aceitar que
o tratamento dado a tais sociedades, a esse nível, seja o mesmo que seria dado a uma sociedade que se
encontrasse na plenitude das suas capacidades e personalidade jurídicas;
Y) Uma coisa é fazer incidir imposto sobre uma realidade jurídico-comercial que não perdeu nenhum dos seus privilégios societários e que se encontra possibilitada de exercer a actividade comercial
para a qual foi criada, outra, diferente, é fazer incidir imposto sobre uma realidade jurídica que deixou
de ter personalidade jurídico-tributária e que nem sequer já pode desenvolver qualquer actividade,
enquanto tal;
Z) Ao sancionar diferente entendimento, o Tribunal Recorrido permitiu que se considerasse que a
realidade jurídica constituída pela “massa falida” fosse sujeita ao mesmo tratamento fiscal que qualquer
outra sociedade comercial.
AA) Pelo que também com fundamento na violação do disposto nos artigos 13.º e 266.º da CRP
deve a sentença recorrida ser anulada, o que se requer.
Termos em que deverá ser julgado procedente, por provado, o presente recurso, com os fundamentos acima invocados, devendo, em consequência, ser anulada a sentença ora recorrida e o acto de
liquidação então impugnado, tal como peticionado, tudo com as demais consequências legais.
Não foram produzidas contra-alegações.
O Ministério Público emitiu o seguinte parecer:
Recurso interposto pela A…………, Lda.:
1. Resulta como questão a decidir se, no caso dos autos, é possível a tributação em sede de I.R.C.
pela alienação de imóveis da recorrente efectuada em 2007, no âmbito da liquidação a que se procedeu
após a sua declaração de falência operada em 2000.
2. Emitindo parecer:
Tendo a falência sido declarada em 2000, é o regime constante dos arts. 122.º e ss. do Código
Especial de Recuperação de Empresas e de Falências (C.E.R.E.F.), aprovado pelo Dec.-Lei n.º 132/93,
de 23/4, com a alteração introduzida pelo Dec.-Lei n.º 315/98, de 20/10, que resulta ainda aplicável
no caso da falência ter sido declarada.
Tal o que é de entender em face da norma transitória prevista no art. 12.º do Dec.-Lei n.º 53/04,
de 18/3, que aprovou o regime actualmente vigente em tal matéria (C.I.R.E.), já entretanto com várias
alterações, em que se encontra previsto no seu art. 268.º serem sujeitos a isenção de IRC mais-valias
realizadas com dação em pagamento e cessão de bens aos credores, bem como ainda as variações
patrimoniais positivas resultantes das alterações de dívidas no âmbito de um plano de insolvência.
Com efeito, não se contendo no C.E.R.E.F. norma tributária que especificamente regule a matéria
em apreciação, é ao disposto nos artigos 65.º e ss. - ora 79.º e ss. - do C.I.R.C. que há que recorrer
quanto à tributação aplicável em sede de I.R.C..
Contudo, tal norma é de aplicar com adaptações, aliás, conforme resulta do previsto nos do
artigos 141.º e ss. do Código das Sociedades Comerciais (C.S.C.), e em especial no art. 146.º n.º 1,
conforme veio a ser entendido no ac. do S.T.A. de 24-2-11, proferido no proc. 01145/09, acessível em
www.dgsi.pt.
Assim, ainda que após a declaração de falência ocorram obrigações tributárias, incluindo
declarativas da sociedade em liquidação que a declarada falida também é, e a cumprir até ao seu
encerramento, e que as mesmas sejam de cumprir pelo liquidatário, nomeadamente, conforme previsto
no art. 117.º n.º 9 - ora n.º 10 - e por referência ao art. 112.º, ambos do C.I.R.C., afigura-se não ser
no caso de admitir que a tributação possa ainda ser efectuada por métodos indirectos, e com base na
aplicação do previsto na aI. b) do art. 87.º, na aI. b) do art. 88.º da L.G.T. e no art. 52.º do C.I.R.C..
Com efeito, conforme se pode no referido acórdão, no caso de estar em causa a aplicação do
previsto na aI. b) do n.º2 do dito art. 65.º do C.I.R.C., a tributação seria de efectuar segundo o previsto
na referida norma, sendo necessariamente provisória até que se apurassem ganhos.
Com efeito, conforme resulta conjugadamente do disposto no art. 211.º do C.E.R.E.F., outra
liquidação, a definitiva, só pode ser efectuada, no caso de serem gerados ganhos após, pelo produto
da venda dos bens apreendidos para a massa, se proceder ao pagamento dos credores reconhecidos,
e ficarem em depósito 25% para garantia das custas e demais despesas.
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A admissão que no caso foi efectuada com base em presunção de tributação e sem tal tivesse sido
apurado, afigura-se mesmo ser inconstitucional, conforme, aliás, se defende no recurso interposto por
referência ao previsto nos arts. 103.º n.º 3 e 104.º n.º 2 da C.R.P..
3.Concluindo:
Parece que o recurso merece provimento, sendo de revogar a sentença proferida e julgar procedente a impugnação.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto que não vem posta em
causa pela recorrente:
A) Pela ordem de serviço n.º OI201000704 de 17.10.2010, a A…………, Lda. foi sujeita a uma
ação de inspeção levada a efeito pelos Serviços de Inspeção Tributária da Direção de Finanças de
Faro donde resultou a matéria tributável, fixada por utilização de métodos indiretos, no montante de
€396.007,50;
B) Das conclusões do relatório da inspeção tributária, resulta o seguinte teor:
IV – MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS
INDIRECTOS
1. Actividade do s.p.
Através do “print” retirado do sistema informático desta Direcção de Finanças, verificou-se que
o s.p., se encontra registado pelo exercício da actividade de “actividades de mediação imobiliária”,
Código da actividade: 68311.
Trata-se de um sujeito passivo de IRC nos termos do Código do IRC (CIRC), que, é tributado
pelo regime geral de determinação do lucro tributável.
Em sede de IVA, o sujeito passivo que deu início de actividade em 01/01/1986 e que se cessou a
sua actividade em sede de IVA em 31/12/1994.
Trata-se de uma sociedade cuja falência foi requerida no 1º juízo do Tribunal Judicial de Albufeira
— processo n.º 38/2000, onde foi nomeado como liquidatário judicial da massa falida o Sr. B…………,
NIF: ………….
2. Cumprimento das obrigações fiscais
Relativamente ao exercício de 2007, verificou-se que o sujeito passivo não apresentou a declaração
de rendimentos modelo 22 nem a respectiva declaração anual de informação contabilística e fiscal.
Através do “print” retirado do sistema informático desta Direcção de Finanças, verificou-se que a
última declaração apresentada pelo sujeito passivo respeita ao exercício económico de 1990, declaração esta cuja cópia nos foi remetida pela Direcção de Finanças de Lisboa em 2010/05/25, após termos
solicitado de cópia da mesma.
3.Diligências efectuadas
3.1. Através da consulta ao sistema informático desta Direcção de Finanças, verificou-se que no
exercício de 2007, o sujeito passivo procedeu à alienação de vários imóveis situados em …………
— Albufeira, à sociedade C………… SA”, através de escritura de compra e venda elaborada em
2007/08/08 no Cartório Notarial de ………….
Analisada a referida escritura de compra e venda, cuja cópia nos foi fornecida pelo referido Cartório Notarial, verificou-se que foram vendidos vários imóveis pelo valor global de € 5.955.000,00 cujo
valor patrimonial à data apresentava um valor de € 8.748.268,10.
Verificou-se também que, em resultado da referida venda, a grande maioria dos referidos imóveis
constantes da escritura foi avaliada nos termos do IMI.
3.2. No decurso da acção inspectiva, deslocámo-nos ao Tribunal Judicial de Albufeira para consulta do processo n.º 38/2000, respeitante à falência da sociedade, onde se verificou, a existência de
um relatório de avaliação constante no processo 38-L/2000 volume I nas folhas 111 a 116 em que os
referidos imóveis constantes da escritura foram avaliados por €8.406.800,00. Verificou-se também que,
no referido processo, encontra-se muita informação relacionada com o processo de falência propriamente
dito mas não se encontra quaisquer documentos relacionados com a contabilidade da sociedade.
3.3. Deslocámo-nos também ao local onde se encontram localizados os imóveis, sitos em ………
— Albufeira, tendo-se verificado que os mesmos se encontram degradados.
3.4. Nos termos do artº 109º n.º 9 do CIRC, durante a fase da liquidação da sociedade, o exercício
dos direitos e o cumprimento das obrigações competem ao liquidatário.
Assim, em 2010/04/22 a sociedade, na pessoa do seu liquidatário Judicial — Sr. B…………, foi
notificada, para em 2010/05/05 pelas 11 horas na Direcção de Finanças de Faro, facultar a contabilidade,
livros de escrita e outros documentos relacionados com a actividade. No dia, hora e local marcados, o
liquidatário compareceu apresentando por escrito resposta ao solicitado, onde vem argumentar que não
possui quaisquer elementos para apresentar, com excepção dos documentos que se encontram apreendidos no Tribunal, escritura de venda do activo apreendido para a massa falida e relação de créditos
que ainda se encontra na fase de graduação.
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Em 2010/06/24 a sociedade, na pessoa do seu liquidatário Judicial — Sr. B…………, foi notificada para proceder à elaboração da escrita no prazo de 20 dias e apresentar a escrita em 2010/07/19.
Verificou-se que o liquidatário judicial não compareceu mas, enviou por correio a resposta à referida
notificação, que deu entrada nesta Direcção de Finanças em 2010/07/20, tendo sido enviado também
por fax em 2010/07/19. Na referida resposta o liquidatário vem argumentar que não tem quaisquer
documentos contabilísticos e que em seu entender os bens da massa falida, uma vez apreendidos pelo
Tribunal, o produto dessa venda não configura o conceito de mais valia e menos valia nos termos do
CIRC, pois esses bens foram retirados do seio da sociedade e passaram a constituir a massa falida,
deixando esses bens de ser considerado activo imobilizado.
Deste modo, a não apresentação da contabilidade considera-se recusa de exibição de escrita nos
termos do artº 113º do RGIT.
3.5. De acordo com a circular n.º 1/2010 da Direcção de Serviços do IRC e da Direcção de Serviços
do IVA referente às obrigações fiscais em caso de insolvência, a mesma refere que “Da conjugação dos
artigos 65º e 268º do CIRE, este último introduzido no Título “Benefícios Emolumentares e Fiscais”
— que vem, aliás, confirmar a sujeição das entidades insolventes aos impostos sobre o rendimento,
pois só se pode afastar do âmbito da tributação por isenção aquilo que, a priori, está sujeito — com os
artigos 117º a 125º do CIRC resulta, para as pessoas colectivas em situação de insolvência, o cumprimento das obrigações em sede de IRC, designadamente submeter por transmissão electrónica de dados,
nos termos previstos do artº 120º do CIRC, a declaração periódica de rendimentos a que se refere a
alínea b) do n.º 1 do artº 117º…”
Assim, nos termos da referida circular e do actual artº 112º do CIRC, o liquidatário judicial deveria
ter entregue a declaração de rendimentos modelo 22 do ano de 2007 da sociedade e a mesma dever a
ter contabilidade organizada nos termos do actual artº 115º do CIRC.
3.6. Face ao exposto nos pontos anteriores, e uma vez que não tivemos acesso à contabilidade
da sociedade, apenas tivemos acesso à última declaração de rendimentos modelo 22 apresentada que
respeita ao ano de 1990, irá proceder-se à determinação da matéria tributável através da aplicação de
métodos indirectos para o ano de 2007, conforme estipula a alínea b) do artº 87º, alínea b) do artº 88º,
todos eles da Lei Geral Tributária (LGT) e artº 52º do CIRC.
A alínea b) do artº 87º da LGT refere a impossibilidade de comprovação e quantificação directa
e exacta da matéria tributável, situação esta que se encontra demonstrada pelos factos anteriormente
referidos.
A recusa de exibição da contabilidade que se encontra demonstrada no ponto 3.4. deste capítulo,
impossibilita a comprovação e quantificação directa e exacta da matéria tributável, sendo fundamentos
para a aplicação de métodos indirectos, conforme dispõe a alínea b) do artº 87º e alínea b) do artº 88º,
ambos da LGT e artº 52º do CIRC.
V – CRITÉRIOS E CÁLCULO DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTODOS
INDIRECTOS
1. Face aos motivos mencionados no capítulo IV, propõe-se a fixação da matéria colectável do IRC,
para o ano de 2007, com recurso à aplicação de métodos indirectos, nos termos da alínea a) do artº 90º
da LGT, “aplicação de margens médias do lucro líquido sobre vendas e prestações de serviços”
Trata-se de um contribuinte não declarante, que não possui contabilidade e que não nos apresentou
quaisquer documentos respeitantes à actividade por si exercida, quer quanto aos custos quer quanto
aos proveitos.
2. Apuramento do resultado fiscal para o ano de 2007
2.1.Volume de negócios presumido relativo à venda de imóveis
Verificou-se que o sujeito passivo não declarou a venda dos imóveis discriminados na escritura
de compra e venda realizada em 2007/08/08.
De acordo com a escritura de venda, os referidos imóveis foram vendidos pelo preço global de
€5.955.000,00 e, apesar da sociedade se encontrar com processo de falência, os mesmos são proveitos
da sociedade, correspondendo ao volume de negócios da mesma.
Apesar do valor patrimonial à data da escritura e o valor patrimonial posterior calculado na sequência da avaliação efectuada nos termos do IMI, bem como o valor apresentado no já referido relatório de
avaliação que consta no processo do Tribunal, apresentarem no global valores superiores ao constante
da escritura, considerou-se este valor de escritura como sendo os proveitos obtidos no ano de 2007
(volume de negócios), por se achar ser este o valor que mais se aproxima da realidade.
2.2. Apuramento do resultado fiscal em sede de IRC para 2007:
Apurado o volume de negócios, considerou-se como critério de apuramento do resultado fiscal a
média da rentabilidade declarada pelos contribuintes deste sector de actividade no Distrito de Faro, que
de acordo com os rácios disponíveis nestes Serviços, no ano de 2007 foi de 6,65% (rácio do sector a
nível da unidade orgânica — Anexo 1). Assim, foi possível apurar um resultado fiscal de €396.007,50
para o ano de 2007, como se discrimina no quadro 2.

2480
Face ao exposto foram efectuadas as seguintes correcções fiscais em sede de IRC:
Quadro 2
(Euros)
Ano 2007

1. Proveitos apurados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 = 1*6,65 % = resultado fiscal apurado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 = 2 = Correção efectuada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.955.000,00
396.007,50
396.007,50

(…)
IX – DIREITO DE AUDIÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO
O sujeito passivo foi notificado, na pessoa do seu liquidatário judicial, para, no prazo de 15 dias
exercer o direito de audição sobre projecto de relatório, nos termos do artº 60º da LGT e artº 60º do
RCPIT. Findo aquele prazo verificou-se que o direito de audição não foi exercido, pelo que, o referido
projecto de relatório torna-se agora em relatório final de inspecção.
C) Em 25.10.2010, foi efectuada a liquidação de IRC referente ao exercício de 2007, no montante
de €107.789,98, emitida na pessoa do Administrador da Falência, B…………;
D) Em 21.10.2010 o Diretor de Finanças de Faro emitiu Decisão sobre a reclamação da fixação
da matéria tributária, onde manteve a fixação do rendimento de IRC de 2007, apurado com a utilização
de métodos indirectos;
E) Pelo ofício n.º 15284 de 26.07.2011, Dr. B………… foi notificado, na qualidade de Liquidatário Judicial da A…………, Lda., do despacho de indeferimento da reclamação graciosa, deduzida
em 24.05.2011;
F) Em 18.06.2007, foi proferida decisão de graduação de créditos referente aos créditos reclamados
da sociedade impugnante, aqui considerada falida em 07.12.2000.
Nada mais se deu como provado.
Cumpre agora conhecer do recurso que nos vem dirigido.
No presente recurso são suscitadas as seguintes questões, que a recorrente entende terem sido
incorrectamente decididas na sentença recorrida ou afrontadas pela solução aí encontrada:
- falta de personalidade tributária da recorrente para ser considerada sujeito passivo de imposto
sobre o rendimento, violação do disposto nos arts. 15º e 18º da LGT e 2º, n.º 2 do CIRC;
- violação do princípio da tributação pelo lucro real, arts. 103º, n.º 3 e 104º, n.º 4 da CRP;
- violação do disposto no n.º 3 do artigo 65º do CIRE, na redacção conferida pela Lei n.º 16/2012,
de 20/04, bem como, do princípio que proíbe a aplicação, em matéria de incidência tributária, de analogia;
- violação do disposto nos artigos 8º, n.º 1 e 11º, n.º 4 da LGT e artigos 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1,
alínea i) da CRP, em concreto, do disposto no princípio da legalidade tributária;
-violação do princípio da igualdade, constante dos artigos 13º e 266º da CRP.
Começaremos a análise do recurso pelas apontadas violações dos comandos constitucionais e
seguidamente, se necessário, serão apreciadas as ilegalidades decorrentes da violação da lei ordinária.
Quanto à violação do princípio da tributação pelo lucro real consagrado nos artigos 103º, n.º 3
e 104º, n.º 2 (certamente por lapso é feita referência ao n.º 4 quando a norma em referência é o n.º 2)
da CRP.
Dispõe a primeira destas normas que, ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que não
hajam sido criados nos termos da Constituição, que tenham natureza retroactiva ou cuja liquidação
e cobrança se não façam nos termos da lei e a segunda que, a tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real.
Encontram-se consagrados naquele artigo 104º, n.º 2 da CRP os princípios da capacidade contributiva e da igualdade fiscal que serão concretizados quando o real rendimento das empresas seja
determinado por recurso à sua própria contabilidade, devidamente organizada em termos de poder ser
aceite pela Administração Tributária.
Por sua vez, configuram-se como excepcionais e obedecem a tipificação legal, “…os casos em
que é lícito à Administração Tributária fixar a matéria tributável dos contribuintes por “avaliação indirecta”, afastando-se dos valores declarados, porque inexistentes ou fundamentadamente desmerecedores de confiança, recorrendo a outros elementos (também objecto de previsão legal) que permitem a
determinação do valor tributável”, cfr. acórdão deste Supremo Tribunal, datado de 07/10/2009, recurso
n.º 0422/09.
“O que implica que a tributação do rendimento real seja, por imposição constitucional, a regra da
tributação do rendimento empresarial. Mas isso não exclui, nem pode excluir, qualquer possibilidade
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de recurso à tributação dos rendimentos empresariais baseada em rendimentos normais, seja este o
rendimento médio de uma série de anos, que uma empresa poderia obter operando em condições normais (isto é, nas condições mais frequentes nessa época e lugar e com a diligência, técnica e preços
geralmente praticados), seja o rendimento de determinado ano, que uma empresa poderia obter em
condições normais.
O legislador há-de poder estabelecer a tributação com base em rendimentos normais designadamente em relação aos pequenos contribuintes e, bem assim, no respeitante aos grandes evasores
fiscais.”, cfr. J. Casalta Nabais, Estudos de Direito Fiscal, Almedina, 2005, pág. 374.
Como bem resulta da matéria de facto que se julgou provada, a liquidação posta em crise não teve
por base o rendimento real, antes foi efectuada por via do regime excepcional, subsidiário, ou seja, por
via dos métodos indirectos, isto é, não tendo o liquidatário judicial da impugnante apresentado, após
solicitação expressa para o efeito, os elementos contabilísticos, nem outros, devidamente organizados,
entendeu a Administração Tributária estar autorizada a lançar mão dos métodos indirectos, nos termos
dos arts. 87º, alínea b), 88º, alínea b) e 90º da LGT e 52º do CIRC (hoje 57º), para apuramento do
resultado fiscal em sede de IRC para o exercício de 2007.
Dispõe o art. 87º, alínea b) da LGT, sob a epígrafe “Realização da avaliação indirecta” que, a
avaliação indirecta só pode efectuar-se em caso de impossibilidade de comprovação e quantificação
directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação da matéria tributável de qualquer
imposto.
Por sua vez, resulta da alínea b) do art. 88º que, a impossibilidade de comprovação e quantificação directa e exacta da matéria tributável para efeitos de aplicação de métodos indirectos, referida na
alínea b) do artigo anterior, pode resultar da recusa de exibição da contabilidade e demais documentos
legalmente exigidos, bem como a sua ocultação, destruição, inutilização, falsificação ou viciação, que
inviabilize o apuramento da matéria tributável.
Também com interesse dispõe o art. 90º, alínea a) da mesma LGT que, em caso de impossibilidade
de comprovação e quantificação directa e exacta da matéria tributável, a determinação da matéria tributável por métodos indirectos poderá ter em conta as margens médias do lucro líquido sobre as vendas
e prestações de serviços ou compras e fornecimentos de serviços de terceiros.
Como bem se percebe da leitura conjugada de todas as disposições legais, o recurso à determinação da matéria tributável por métodos indirectos só pode ocorrer quando seja, de todo, impossível à
Administração Tributária proceder ao seu apuramento por referência ao rendimento real.
E tal impossibilidade pode resultar de falta de colaboração do contribuinte ou de falta de credibilidade da contabilidade e demais documentação apresentada para o efeito.
Mas, o simples facto de ocorrer aquela falta de colaboração ou de a contabilidade não ser credível,
não autoriza por si só a AT a lançar mão dos métodos indirectos, se existe a possibilidade de ser ela
própria a proceder à recolha dos elementos necessários e suficientes para a determinação de tal matéria
tributária, já não está autorizada a recorrer aos métodos indirectos.
Como bem se percebe, a impugnante insolvente, no ano de 2007, já não se encontrava no mercado
concorrencial, isto é, já não desenvolvia a actividade própria daquele que foi o seu objecto social, uma
vez que se encontrava falida desde o ano 2000.
Além disso, toda a actividade por si desenvolvida encontrava-se a ser sindicada por uma autoridade
do Estado, o próprio Juiz do processo de insolvência, existindo nesses autos de insolvência, registo de
todos os “inputs” e “outputs” decorrentes da liquidação dos bens que restavam à data da insolvência,
que além do mais se encontravam apreendidos no processo.
Ou seja, no caso concreto, não teria sido impossível a AT fazer o apuramento da matéria tributável
por via da consulta da documentação existente nos autos da insolvência; poderia ser uma actividade mais
penosa e demorada, uma vez que, como a própria refere, no processo de falência “…não se encontra
quaisquer documentos relacionados com a contabilidade da sociedade…”, mas tal não seria impossível, uma vez que havia, necessariamente, o registo de todas as movimentações financeiras respeitantes
aos bens, créditos e débitos da insolvente, ainda que não escriturados sob a forma comercial ou sob a
forma exigida pelas leis tributárias.
Além disso, o critério usado pela AT para proceder à determinação da matéria tributável –média
da rentabilidade declarada pelos contribuintes deste sector de actividade do Distrito de Faro, que de
acordo com os rácios disponíveis no serviço de finanças, no ano de 2007, foi de 6,65%-, pressupunha
que a insolvente fosse uma empresa que ainda estivesse a operar no mercado concorrencial próprio do
seu objecto de negócio, uma vez que tal rácio de rentabilidade tem como pressuposto que as empresas
se encontrem a operar em condições normais, ou seja, nas condições mais frequentes nessa época e
lugar e com a diligência, técnica e preços geralmente praticados.
E, como também já vimos, a recorrente não se encontrava a operar no mercado em condições
normais no ano de 2007, já não tinha qualquer operação, o liquidatário limitou-se a alienar o património
apreendido nos autos para posteriormente dar pagamento aos credores reclamantes. Não tinha, assim,
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a sua operação qualquer rentabilidade que se pudesse aproximar, em termos conceptuais, à média da
rentabilidade declarada pelos contribuintes deste sector de actividade do Distrito de Faro.
Não se desconhece que a insolvente ainda tinha, à data, obrigações fiscais semelhantes às das
empresas que não se encontram declaradas insolventes, algumas pelo menos e com contornos algo diferentes, igualmente está demonstrado que essas obrigações, por muito diminutas que fossem, também
não foram cumpridas, contudo, não se encontravam, manifestamente, reunidas as condições para que
a recorrente pudesse ser tributada por via do apuramento da matéria tributável por via dos métodos
indirectos uma vez que não se encontravam reunidos os pressupostos legalmente previstos.
Assim sendo, é evidente que se encontram postos em causa os princípios da capacidade contributiva e da igualdade fiscal, bem como o da legalidade –art. 103º, n.º 3 da CRP-, uma vez que, não sendo
a concreta situação da recorrente igual ou semelhante àquelas empresas que serviram de referência
para o estabelecimento do critério utilizado pela AT, também a sua matéria tributável não poderia ser
determinada em termos idênticos.
E, tendo-se decidido diferentemente na sentença recorrida, é manifesto que não se fez a melhor
interpretação dos parâmetros constitucionais estabelecidos nos artigos 103, n.º 3 e 104º, n.º 2 da CRP,
bem como do disposto nos arts. 87º, alínea b), 88º, alínea b) e 90º da LGT e 52º do CIRC (hoje 57º).
Concluindo-se, assim, que tanto a sentença recorrida, bem como o acto tributário praticado pela
AT, incorrem na violação destes preceitos legais, impõe-se a sua anulação, o que basta para se poder
julgar procedente a impugnação que foi dirigida ao TAF de Loulé.
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência:
-conceder provimento ao recurso que nos vinha dirigido e, em consequência, revogar a sentença
recorrida;
- julgar a impugnação procedente, nos termos peticionados na petição inicial e com os fundamentos atrás expostos.
Sem custas nesta instância e em primeira instância pela AT.
D.N.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Aragão Seia (relator) — Isabel Marques da Silva — Pedro Delgado.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Matéria de Direito. Matéria de Facto. Incompetência do Supremo Tribunal Administrativo. Incompetência Em Razão da Hierarquia.
Sumário:
I — O Supremo Tribunal apenas tem competência para conhecer de decisões dos
tribunais tributários quando estiver em causa matéria exclusivamente de direito.
II — Verificando-se que a recorrente, como ela própria reconhece, suscita matéria de
facto (da qual pretende extrair ilações jurídicas) não fixada na sentença recorrida é incompetente este STA em razão da hierarquia para conhecer do recurso
apresentado.
Processo n.º 1459/13-30.
Recorrente: A……………..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A………………, cabeça-de-casal da herança aberta por óbito de B……………., melhor identificada nos autos, vem recorrer da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa de 22 de Maio de 2012,
que julgou improcedente a impugnação judicial por ela deduzida contra a liquidação de IMI referente
ao ano de 2008.
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Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) A recorrente pede a anulação de liquidações de IMI cujas importâncias somam € 2.247,76,
pelo que, nos termos do art. 97º-A, n.º 1, a) do C.P.P.T., é esse o valor da causa.
B) É facto assente, não só por ter sido admitido pela Administração Tributária no processo de
reclamação graciosa e pela Fazenda Pública no processo de impugnação, como por do processo administrativo apenso não constar tal declaração, que as filhas e herdeiras da autora da sucessão não
expressaram a vontade de que os prédios transmitidos fossem avaliados nos termos do CIMI.
C) Assim, as avaliações impugnadas, realizadas no ano 2009, são absolutamente nulas, por terem
sido efectuadas contra o disposto no n.º 8 do art. 15º do Decreto-lei n.º 287/2003.
D) À conclusão antecedente não obsta a circunstância de o óbito da autora da sucessão ter ocorrido
em Maio de 2007, pois os factos tributários em causa são as referidas avaliações, realizadas em plena
vigência da normal legal citada, e não aquele óbito e consequente transmissão dos prédios, facto este
relevante apenas para efeitos de imposto do selo.
E) A nulidade dessas avaliações implica, necessariamente, a nulidade das liquidações de IMI
nelas baseadas.
F) Liquidações que são ilegais ainda por uma outra ordem de razões.
Com efeito,
G) As avaliações efectuadas nos termos do CIMI são avaliações actuais, com base em factores
actuais, pelo que o valor patrimonial delas resultante só pode ser utilizado para liquidação do imposto
respeitante ao ano em que são feitas.
H) Ora as liquidações sub iudício respeitam aos anos 2007 e 2008, anteriores àquele em que as
avaliações em que se baseiam foram realizadas.
I) Precisamente por as avaliações efectuadas nos termos dos arts. 38º e segs. do CIMI serem
avaliações actuais, só aplicáveis à liquidação do imposto do ano em que ocorreram, os arts. 16º e 17º
do Decreto-Lei n.º 287/2003 prevêem e regulam as avaliações dos prédios urbanos enquanto estes não
forem avaliados naqueles termos.
J) É, pois, manifesta e incontestavelmente contrária à lei a aplicação retroactiva das avaliações
em causa à liquidação de imposto respeitante a anos anteriores àquele em que essas avaliações foram
feitas.
K) Se, contrariando os princípios a que devem obedecer as liquidações adicionais de impostos e
as conclusões antecedentes, fosse possível interpretar a norma do n.º 4 do art. 113º do CIMI no sentido de as liquidações que se impugnam serem por ela abrangidas, essa norma, com esse sentido, seria
inconstitucional, por constituir uma arbitrariedade injustificável e violar um princípio fundamental do
Estado de Direito - o princípio da confiança.
L) A sentença sob recurso, considerando legais as avaliações em causa e as liquidações de imposto
nelas baseadas, violou os arts. 15º, n.º 8, 16º e 17º do Decreto-lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, e
fez errada interpretação e aplicação do art. 113º, n.º 4 do CIMI, pelo que deve ser revogada.
NESTES TERMOS, e nos mais que Vossas Excelências doutamente suprirão, deve ser concedido provimento ao recurso e, consequentemente, a impugnação ser julgada procedente e o despacho
impugnado ser revogado, com as legais consequências.
Não foram produzidas contra-alegações.
Suscitada oficiosamente a excepção da incompetência hierárquica deste Supremo Tribunal, e
ouvidas as partes quanto à mesma, bem como o Ministério Público, veio a recorrente aceita-la, cfr.
fls. 107, alegando no entanto que o facto que servia de fundamento à sua pretensão, apesar de não ter
sido incluído no probatório da decisão, estava admitido pelas partes e, por isso, poderia este Tribunal
conhecer do mérito do recurso no tocante à questão de direito.
O Ministério Público concordou, de forma singela, com a incompetência hierárquica deste Supremo Tribunal.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como provada a seguinte matéria de facto:
1). A 9 de Maio de 2007 ocorreu o óbito de B…………….
2). A 17 de Maio de 2007 foi participado o óbito de B……………, através da apresentação da
declaração Mod. 1 referente a imposto de selo, sendo designada cabeça de casal da herança a ora impugnante A……………...
3). Por ofício datado de 13 de Janeiro de 2009 foi a Impugnante notificada no valor patrimonial
de €58.780,00, atribuído a cave do prédio inscrito no artigo 24 da matriz predial urbana da freguesia
de Santa Maria (111109).
4). Por ofício datado de 13 de Janeiro de 2009, foi a Impugnante notificada no valor patrimonial
de €55.980,00, atribuído ao Rés-do-Chão do prédio inscrito no artigo 24 da matriz predial urbana da
freguesia de Santa Maria (111109).
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5). Por ofício datado de 13 de Janeiro de 2009, foi a Impugnante notificada no valor patrimonial
de €55.980,00, atribuído ao 1.º piso do prédio inscrito no artigo 24 da matriz predial urbana da freguesia
de Santa Maria (111109).
6). Por ofício datado de 13 de Janeiro de 2009, foi a Impugnante notificada no valor patrimonial
de €55.980,00, atribuído ao 2.º piso do prédio inscrito no artigo 24 da matriz predial urbana da freguesia
de Santa Maria (111109).
7). Por ofício datado de 16 de Junho de 2009, foi a Impugnante notificada no valor patrimonial
de €151.080,00, atribuído ao prédio inscrito no artigo 1442 da matriz predial urbana da freguesia de
S. João das Lampas (111110).
8). A 27 de Maio de 2009 foi emitido em nome da Impugnante, na qualidade de cabeça de casal
da herança de B…………….., o documento de cobrança de IMI, n.º 2008 412515903, no montante de
€1.404,90, relativo à liquidação de IMI do ano 2008 (2.ª prestação), a pagar no mês de Setembro de
2009, onde constava nomeadamente:

9). A 9 de Setembro de 2009, foi emitido em nome da Impugnante, na qualidade de cabeça de casal
da herança de B……………., o documento de cobrança de IMI n.º 2007 476614503, no montante de
€534,14, relativo à liquidação de IMI do ano 2008 (adicional), a pagar no mês de Novembro de 2009,
onde constava nomeadamente:

10). A 9 de Setembro de 2009, foi emitido em nome da Impugnante, na qualidade de cabeça de
casal da herança de B………………, o documento de cobrança de IMI n.º 2008 429082203, no montante de €462,66, relativo à liquidação de IMI do ano 2008 (adicional), a pagar no mês de Novembro
de 2009, onde constava nomeadamente:

11). A 23 de Novembro de 2009 foi interposta reclamação graciosa contra as liquidações identificadas nos pontos 9) e 10), instaurada com o n.º 3292200904001710, que correu termos no Serviço
de Finanças de Lisboa 7.
12). Por despacho do Chefe de Finanças de Lisboa 7, exarado em 29/12/2009, foi a reclamação
graciosa identificada no ponto anterior indeferida.
13). Por ofício n.º 109, de 05/01/2010, do Serviço de Finanças de Lisboa 7, foi o mandatário da
Impugnante notificado do despacho identificado no ponto anterior, através de carta registada recepcionada em 6 de Janeiro de 2009.
14). A 22 de Janeiro de 2010 foi apresentada a presente Impugnação Judicial.
Nada mais se provou com interesse para a decisão a proferir.
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Há agora que apreciar a excepção que foi oficiosamente suscitada.
Como é sabido, a competência deste Supremo Tribunal para apreciação dos recursos jurisdicionais
interpostos de decisões de Tribunais Tributários, 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),
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 nos casos em que a matéria de facto controvertida no processo esteja estabilizada e apenas
o direito se mantenha em discussão.
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.
Como bem se surpreende das conclusões das alegações do recurso interposto pela impugnante, o
que está em causa é também uma questão de facto, pretende a recorrente que era essencial que tivesse
sido dado como provado que “...as filhas e herdeiras da autora da sucessão não expressaram a vontade
de que os prédios transmitidos fossem avaliados nos termos do CIMI.”(Conclusão B).
De tal facto pretende a recorrente, também, retirar consequências no sentido da procedência da
impugnação, cfr. Conclusão C).
E nem o facto de tal matéria se dever considerar assente, por acordo das partes, deve alterar a
competência deste Tribunal.
É que, a apreciação que o Tribunal teria que fazer no sentido de concluir que tal matéria se deveria
considerar assente, quer porque confessada, quer porque resulta de documentos, ou ainda, porque nunca
se tratou de facto controvertido, levaria a que este Supremo Tribunal exorbitasse das suas competências
e entrasse no conhecimento da matéria de facto, definindo-a, o que lhe está vedado.
Concluímos, pois, que este recurso interposto da sentença, por parte da impugnante, 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 Sul.
Termos em que acordam os juízes deste STA em declarar este Supremo Tribunal Administrativo
incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso indicando, nos termos do
art. 18º, n.º 3, do CPPT, como Tribunal competente o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção
do Contencioso Tributário), para o qual deverão ser remetidos os autos, uma vez que a recorrente já
manifestou essa pretensão, cfr. fls. 107.
Custas a cargo da recorrente que se fixam em 1 UC.
D.N.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Aragão Seia (relator) — Isabel Marques da Silva — Pedro Delgado.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Excesso de pronúncia. Taxa por afixação de publicidade.
Sumário:
I — Não é nula, por excesso de pronúncia, a sentença que decidiu julgar procedente a
oposição, com fundamento na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT invocado
pela oponente, embora por motivo diverso, mas de conhecimento oficioso, daquele
que era invocado na oposição.
II — Por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, e, posteriormente,
da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto (artigo 2º, n.º 2) o inciso “aprovação ou licença”
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da Junta Autónoma das Estradas, constante do no artigo 10º, n.º 1, alínea b), do
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, foi derrogado e desgraduado na emissão
de parecer.
III — Por força dos mencionados diplomas, o licenciamento da afixação e inscrição
de mensagens de publicidade passou a ser atribuído de forma universal às câmaras municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção
obrigatória, através da emissão do respectivo parecer, por parte de entidades
com jurisdição exclusiva para defesa de interesses públicos específicos que têm
de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
IV — Assim sendo, depois da entrada em vigor daqueles diplomas a EP - Estradas de
Portugal, S.A., deixou de ter competência para licenciar a afixação de mensagens
publicitárias, carecendo, por isso, de competência para tributar esse licenciamento.
Processo n.º 1566/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública e Outra.
Recorrido: A……………….., 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/EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, Sociedade Anónima de Capitais Públicos recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, de
3 de Maio de 2013, que julgou procedente a oposição deduzida por A………………., S.A, com os sinais
dos autos, à execução fiscal n.º 0728200701090682, instaurada pelo Serviço de Finanças de Coimbra 1,
para cobrança coerciva da quantia de €3.082,38 a título de taxa por afixação de publicidade do ano
de 2007, que lhe foi liquidada ao abrigo da alínea J) do artigo 15.º do DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
I – Pretende a Oponente, através da presente Oposição, obter a extinção da execução da dívida
de 3.082,38€, referente à cobrança de taxa devida pela afixação de publicidade, durante o ano de
2007, constituída por quatro telas, duas faixas e três logotipos colocados na fachada do edifício e um
painel implantado no logradouro daquele, todos situados à margem do IC2, todos dentro da faixa
de 150 m paralela à via (100 metros previstos na alínea b), do n.º 1 do artigo 10.º do DL 13/71 +
+ 50 metros da zona “non aedificandi do local).
II – Para o efeito, a oponente defende a existência de dupla tributação, uma vez que havia já
pago um tributo à C.M. de Coimbra alegadamente sobre os mesmos objectos publicitários.
III – Face àquele pedido, o TAF de Coimbra distinguiu duas questões a apreciar:
a) A existência de dupla tributação propriamente dita (pagamento do mesmo tributo à autarquia
e à EP), e
b) Da incompetência absoluta da EP para licenciar a afixação de publicidade em propriedades
particulares, sitas à margem de estradas nacionais e dentro das “faixas de respeito”.
IV - Ora, o TAF de Coimbra deu por assente que os fundamentos da proibição (relativa) da
publicidade (permissão dependente do pagamento de taxa) seriam distintos:
i) Os obstáculos legais à afixação da publicidade em geral (licenciamento autárquico) eram
estabelecidos em prol da qualidade de vida e da paisagem urbana e rural;
ii) Os obstáculos legais à afixação da publicidade à margem das estradas nacionais (zona de
proteção da estrada) eram estabelecidos em prol da segurança do trânsito e da qualidade das vias.
V – Verificada a falta de coincidência jurídica entre os tributos liquidados e cobrados pelas duas
entidades em causa (C.M. de Coimbra e EP), o TAF de Coimbra julgou improcedente a Oposição
com fundamento na existência de dupla tributação.
VI – Sobre a segunda questão, o TAF de Coimbra entendeu que as normas de protecção às
estradas nacionais teriam sido derrogadas na parte em que habilitava a EP a licenciar ou autorizar
a afixação de publicidade para além da “zona de estrada”, mas dentro da “faixa de respeito”.
VII – Aquele argumento não poderia ter sido apreciado em sede de Oposição, mas sim no âmbito de acção de Impugnação, uma vez que não constitui um dos fundamentos previstos no n.º 1, do
citado artigo 204.º do CPPT, pelo que a sentença deve ser declarada nula, neste segmento, ao abrigo
do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 668.º do CPC, por o TAF de Coimbra ter-se pronunciado
sobre questões que não podia tomar conhecimento.
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VIII – Sem prescindir, dir-se-á que é proibido, de acordo com as normas de proteção às estradas
nacionais, (cfr. alíneas a) e b), do artigo 4.º e n.º 3, do artigo 6.º, ambos do DL 13/71), a afixação de
publicidade na zona da estrada (domínio público rodoviário do Estado).
IX – Relativamente à afixação de publicidade dentro da”faixa de respeito”(alínea b), do artigo 3.º
do DL 13/71), a mesma será permitida, mas condicionada a licença ou autorização da EP.
X – De facto, a legislação de proteção às estradas nacionais referente à afixação de publicidade
à margem das estradas nacionais (DL 13/71) tem natureza especial, não tendo sido revogada pelo
DL 637/76 e pela Lei 97/88.
XI – Verifica-se, assim, um concurso aparente de competências, pois a zona de proteção às
estradas não foi afetada por aquela legislação, sendo, por isso, permitido à EP aplicar e fazer aplicar o DL 13/71 quanto à afixação de publicidade (artigo 3.º, alínea b) e artigo 10.º, n.º 1, alínea b),
ambos do DL 13/71).
XII – Esta é a interpretação que se ajusta ao pensamento do legislador, uma vez que no DL 637/76
se fazia referência à emissão de parecer por parte da JAE quando a publicidade a ser afixada na
zona de jurisdição da autarquia fosse percetível da zona de jurisdição daquela.
XIII – O legislador de 1988 (Lei 97/88) também quis dizer o mesmo do de 1976 (DL 637/76),
mas expressou-se mal e acabou por se referir à publicidade afixada em local sob jurisdição da JAE,
permitindo, assim, aparentemente, a invasão desta jurisdição por outrem sem qualquer suporte
sistemático.
XIV – Mas mesmo que se admita o concurso real de competências, o que não se aceita, o conceito de parecer a emitir por parte da JAE, a quem sucedeu a EP, terá de ser interpretado de modo
ajustado ao restante sistema jurídico vigente, passando a corresponder à “aprovação ou licença”
prevista no artigo 10.º, n.º 1, alínea b), do DL 13/71 ou à “autorização ou licença”, na designação
constante do artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do mesmo diploma.
XV – Portanto, quer por via do concurso aparente ou real de competência, será sempre permitido
à EP liquidar e cobrar taxas pela afixação de publicidade à margem das estradas nacionais.
XVI – Ao decidir de outro modo, o tribunal a quo fez errada interpretação e aplicação do
disposto no artigo 3.º, alínea b); artigo 10.º, n.º 1, alínea b), ambos do DL 13/71, artigo 2.º, n.º 2, da
Lei n.º 97/88 e artigo 9.º do CC.
Nestes termos e nos mais de direito que V. Ex.as mui doutamente suprirão, deverá:
a) Ser declarada nula a sentença por violação do disposto alínea d), do n.º 1, do artigo 668.º do
CPC, ou, caso assim não se entenda;
Ser revogada por errada interpretação e aplicação do disposto no artigo 3.º, alínea b); artigo 10.º,
n.º 1, alínea b), ambos do DL 13/71, artigo 2.º, n.º 2, da Lei n.º 97/88 e artigo 9.º do CC.
Assim se fazendo inteira e sã JUSTIÇA.
2 – Contra-alegou a recorrida, nos termos de fls. 120 a 138 dos autos, pugnando pela manutenção
do julgado recorrido e, a titulo subsidiário (nos termos do artigo 684º-A do CPC), em caso de procedência do recurso, pedindo a ampliação deste ao conhecimento dos fundamentos da defesa que foram
considerados improcedentes pela sentença.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 165 a
167 dos autos, no sentido da improcedência da alegada nulidade da sentença por excesso de pronúncia
e da nulidade do acto de liquidação por incompetência absoluta, por falta de atribuições, da Estradas de
Portugal, para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, pelo menos nos
aglomerados urbanos, cabendo tal competência às Câmaras Municipais e não sendo devida qualquer
taxa pela emissão de parecer da Estradas de Portugal.
4 – Questões a decidir
São as de saber se a sentença recorrida é nula por excesso de pronúncia, ter-se pronunciado sobre
questões que não podia tomar conhecimento, e se enferma de erro de julgamento ao julgar procedente
a oposição com fundamento na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.
5 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
1. A Oponente foi notificada, pela comunicação n.º 2932/2007/DECBR de 21/9/2007 da Direcção de Estradas de Coimbra da então Estradas de Portugal E.P.E. subscrita pelo respectivo director,
nos seguintes termos:
Assunto: Afixação de Publicidade nas instalações/estabelecimentos – TAXAS de 2007
Objecto de publicidade: 4 telas + 2 faixas no edifício e 3 logótipos + 1 painel no logradouro
Local da Publicidade: Nas instalações – IC2/Km185+600m/E
1.Estabelece a alínea b) do n.º 1 do art. 10.º, do DL 13/71 de 23 de Janeiro, que toda a publicidade instalada numa faixa até 100 m para além da zona “non aedificandi”, ou seja numa faixa
de 150,00 m paralela à estrada, depende de autorização ou licença da EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E
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2.O art. 15.º, na alínea j) do citado diploma legal estipula que a implantação de tabuletas ou
objectos de publicidade está sujeita ao pagamento da taxa de 56,79€m2 ou fracção, actualizada pelo
Dec.-Lei 25/2004 de 24 de Janeiro.
O Cálculo da área a taxas para efeitos de cobrança de taxa é baseado no número de objectos
(sendo o objecto cada face do dispositivo onde está afixada a mensagem, no caso de ser um dispositivo
com dupla face), e a área de cada objecto é considerada com arredondamento ao metro quadrado
superior, isto é, se a área efectiva for 1,10 m2, a área a contabilizar é 2m2, com base na descrição
constante na alínea j) do n.º 1 do art. 15º do DL 13/71 de 23 de Janeiro.
3.Face ao acima exposto e considerando que V. Ex possuem afixada a publicidade equivalente
a 52 m2, referida em epígrafe, em zona sujeita a autorização desta Entidade, notifico V. Exa para
no prazo de 20 (vinte) dias a contar da recepção deste ofício:
- Liquidar(em) a taxa respeitante ao ano de 2007, no valor de 2953,08 € em dinheiro, ou cheque
passado a favor da Direcção de Estradas de Coimbra.
4.Em caso de não cumprimento do mencionado no ponto 3 acima, será o processo remetido para
cobrança coerciva, nos termos do disposto na alínea C) do art. 8.º do DL 239/2004, que transformou
o IEP em EP – Estradas de Portugal, E.P.E
2. A oponente não procedeu ao pagamento supra, pelo que a EP remeteu ao OEF (serviço de
finanças de Coimbra 1) o ofício de que é cópia fs. 22, solicitando a cobrança coerciva, com juros de
mora desde 24/10/2007, juntamente com a certidão de dívida de que é cópia fs. 21 dos autos e que
aqui se dá como reproduzida.
3. Com base nessa certidão de dívida, no Serviço de Finanças de Coimbra 1 foi instaurado,
contra a aqui Oponente o processo de execução fiscal objecto da presente oposição, para cobrança
daquele alegado tributo em favor da Estradas de Portugal.
4. Pelo licenciamento da ostentação, em 2007, dos painéis, logótipos e telas acima referidos, a
empresa “espaço – B…………….. S.A.”, que partilha com a oponente as instalações vindas a referir,
pagou à Câmara Municipal de Coimbra em 19/2/2007 e 30/4/2007 2 349€.
6 – Apreciando
6.1 Do alegado excesso de pronúncia da sentença recorrida
Alega a recorrente (cfr. conclusões I a VII das suas alegações de recurso) que é nula a sentença
recorrida, ao abrigo do disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 668.º do CPC (excesso de pronúncia),
por o TAF de Coimbra ter-se pronunciado sobre questões que não podia tomar conhecimento, porquanto o argumento de que as normas de protecção às estradas nacionais teriam sido derrogadas na
parte em que habilitava a EP a licenciar ou autorizar a afixação de publicidade para além da “zona
de estrada”, mas dentro da “faixa de respeito” (…) não poderia ter sido apreciado em sede de Oposição, mas sim no âmbito de acção de Impugnação, uma vez que não constitui um dos fundamentos
previstos no n.º 1, do citado artigo 204.º do CPPT.
Por Despacho de fls. 159 dos autos a Meritíssima Juíza “a quo” sustentou que a sentença não
padece das nulidades que lhe vêm assacadas.
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste STA, no seu parecer junto aos autos,
pronunciou-se igualmente no sentido da inexistência de nulidade por excesso de pronúncia, porquanto
a incompetência absoluta, por falta de atribuições, determina a nulidade do acto praticado, nos
termos do estatuído no artigo 133/2/b) do CPA, sendo a nulidade invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser declarada, também, a todo o tempo, por qualquer tribunal ou órgão
administrativo (artigo 134.º/1/2 do CPA), daí que embora a nulidade do acto de liquidação sindicado
contenda com a sua legalidade concreta (e não abstracta como sustenta a decisão recorrida) não
poderia deixar de ser conhecida pelo tribunal a quo por ser questão de conhecimento oficioso (cfr.
parecer, a fls. 165/166 dos autos).
Também a recorrida sustenta a inexistência de nulidade por excesso de pronúncia da sentença
recorrida (cfr. conclusões 1) a 11) das suas contra-alegações de recurso).
Vejamos.
A sentença recorrida, depois de julgar improcedentes os fundamentos invocados pela oponente traduzidos na inconstitucionalidade orgânica do artigo 15.º do DL n.º 13/71 na redacção do DL n.º 25/2004
de 24/1 e na “duplicação de colecta” (cfr. sentença recorrida, a fls. 90, frente e verso dos autos), fundamentou a procedência da oposição dando razão à Oponente, quando sustenta não haver norma legal
que qualifique os factos da afixação da publicidade, dados como provados, como facto tributário para
efeitos das liquidações impugnadas (sentença recorrida, a fls. 91, frente, dos autos), no entendimento
de que a Estradas de Portugal, enquanto sucessora da JAE, a não ser no espaço da Zona da Estrada,
em que tem pleno domínio, deixou de ter competência para autorizar a afixação de publicidade na
zona de protecção das estradas nacionais, pois que na parte do seu dispositivo incompatível com os
artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 97/88, o artigo 10.º do DL n.º 13/71 está, afinal, tacitamente revogado (idem).
Na sua petição de oposição, a oponente invocara, além do mais, a ilegalidade absoluta ou abstracta
da dívida exequenda, decorrente da inexistência de lei em vigor à data dos factos a que respeita a
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obrigação ou a liquidação (artigo 204.º n.º 1, alínea a) do CPPT) - cfr. o artigo 33.º da P.I., a fls. 10
dos autos – fazendo, porém, decorrer a invocada inexistência de lei em vigor à data dos factos da sua
inconstitucionalidade.
Ora, sendo certo que não foi motivo concreto invocado pelo oponente, mas outro, de conhecimento
oficioso (como bem sustenta o Procurador-Geral Adjunto no seu parecer - porquanto a incompetência
por falta de atribuições, resultante da revogação tácita do artigo 10.º do DL n.º 13/71, na parte incompatível com o disposto nos artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, que atribuiu a competência para licenciar a afixação de publicidade na área do respectivo concelho às Câmaras Municipais,
gera nulidade do acto – artigo 133.º, n.º 2, alínea b) do CPA – e está pode ser declarada, (…) a todo
o tempo, por qualquer órgão administrativo ou por qualquer tribunal - artigo 134.º, n.º 2 do CPA),
que determinou a procedência da oposição, não se mostram excedidos in casu os poderes de pronúncia do tribunal “a quo”, porquanto o oponente invocara como fundamento da oposição a alínea a) do
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT e o vício do acto de liquidação julgado procedente (nulidade) pode ser
oficiosamente conhecido pelo tribunal.
Improcede, pois, a alegada nulidade da sentença recorrida por excesso de pronúncia.
6.2 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
Como se referiu já, a sentença recorrida julgou procedente a oposição deduzida pela oponente
à execução que lhe foi movida para cobrança coerciva de dívida por taxa liquidada pela Estradas de
Portugal pela afixação de publicidade nas instalações da oponente, no entendimento de que a Estradas
de Portugal, enquanto sucessora da JAE, a não ser no espaço da Zona da Estrada, em que tem pleno
domínio, deixou de ter competência para autorizar a afixação de publicidade na zona de protecção
das estradas nacionais, pois que na parte do seu dispositivo incompatível com os artigos 1.º e 2.º da
Lei n.º 97/88, o artigo 10.º do DL n.º 13/71 está, afinal, tacitamente revogado (cfr. sentença recorrida, a fls. 91, frente, dos autos) e que a ilegalidade acabada de apontar à liquidação fonte da dívida
exequenda consiste, afinal, na tributação de um facto inexistente, porque não previsto como tal
em lei alguma, pelo que também se enquadra no fundamento de oposição da alínea a) do n.º 1 do
artigo 204.º do CPPT (cfr. sentença recorrida, a fls. 91, verso, dos autos).
Imputa a recorrente ao decidido erro de julgamento, alegando que a legislação de proteção às
estradas nacionais referente à afixação de publicidade à margem das estradas nacionais (DL 13/71)
tem natureza especial, não tendo sido revogada pelo DL 637/76 e pela Lei 97/88, verificando-se um
concurso aparente de competências entre a Estradas de Portugal e as Câmaras Municipais pois a zona
de proteção às estradas não foi afetada por aquela legislação, sendo, por isso, permitido à EP aplicar
e fazer aplicar o DL 13/71 quanto à afixação de publicidade (artigo 3.º, alínea b) e artigo 10.º, n.º 1,
alínea b), ambos do DL 13/71), ou, caso de admita o concurso real de competências, o que não se
aceita, o conceito de parecer a emitir por parte da JAE, a quem sucedeu a EP, terá de ser interpretado de modo ajustado ao restante sistema jurídico vigente, passando a corresponder à “aprovação
ou licença” prevista no artigo 10.º, n.º 1, alínea b), do DL 13/71 ou à “autorização ou licença”, na
designação constante do artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do mesmo diploma, pelo que defende que quer
por via do concurso aparente ou real de competência, será sempre permitido à EP liquidar e cobrar
taxas pela afixação de publicidade à margem das estradas nacionais (cfr. conclusões VIII e seguintes
das suas alegações de recurso).
O decidido, porém, está de acordo com a jurisprudência hoje consolidada das duas Secções deste
STA, não merecendo censura.
Como se consignou no Acórdão deste STA do passado dia 18 de Junho, recurso n.º 1435/13, que
com a devida vénia transcrevemos, a questão de saber quem é a entidade competente para licenciar e,
consequentemente, tributar a afixação de tabuletas de publicidade na zona de protecção das estradas
nacionais é questão que actualmente tem obtido resposta idêntica tanto na Secção de Contencioso
Tributário (na vertente da tributação do licenciamento) como na Secção de Contencioso Administrativo (na vertente do licenciamento em si), como se pode ver pelos acórdãos proferidos por esta
Secção de 26/06/2013, no rec. n.º 0232/13, e de 4/06/2014, no rec. n.º 01730/13, e pela Secção de
Contencioso Administrativo de 20/02/2014, nos recs. nºs 01854/13; 01597/13; 01786/13; 01814/13;
01340/13; 01415/13; 01813/13; 01500/13; 0604/13; 01417/13; 0983/13; de 20/03/2014, no rec.
n.º 01500/13; de 20/03/2014, no rec. n.º 01814/13; de 3/04/2014, nos recs. n.º 01815/13; 01896/13;
01600/13; 01741/13; 01792/13; 01499/13; 01556/13; 024/14; de 15/05/2014, nos recs. n.º 0133/14;
0135/14; 0140/14; 01516/13; de 29/04/2014, no rec. n.º 073/14, e de 26/06/2014, no rec. n.º 0232/13,
traduzindo uma jurisprudência que actualmente se pode considerar consolidada. // Esta resposta foi
inicialmente dada pelo referido acórdão desta Secção no recurso n.º 0232/13, cuja fundamentação
sufragamos na íntegra, e que posteriormente foi acolhida pela Secção de Contencioso Administrativo.
// Nesse acórdão deixou-se explicitado o seguinte:
«3.1. O art. 1º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os
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passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada”
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito) - arts. 1º a 3º.
Diz expressamente o art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:
a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de
Estradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida
a construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer
objectos de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma
da estrada ou dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados em construções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os
mesmos se destinem a identificar instalações públicas ou particulares.”
Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença
da Junta Autónoma da Estrada, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial
ou não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”.
Em face do quadro legal exposto, a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente
mantém competência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas
no art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada
em vigor da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo
para as câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios
que devem nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas
das suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou
instalação de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento prévio das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades,
compete às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição
dos critérios de licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”.
No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe “Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1
que o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal da respectiva área,
devendo, nos termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de
parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente
do Instituto Português do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção-Geral
de Transportes Terrestres, da Direcção de Turismo e do Serviço Nacional de parques, Reservas e
Conservação da Natureza.”
Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b),
do Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em
que este último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além
da zona non aedificadi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º
da Lei n.º 97/88 degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
Poderá dizer-se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto-Lei n.º 13/71
que, pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser
revogado por aquela lei.
Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra
for a intenção inequívoca do legislador” (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 7ª
reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.).
Ora, afigura-se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal
às câmaras municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória,
através da emissão do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para
defesa de interesses públicos específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final
pelo respectivo município.
Realce-se que esta é, aliás, a tese da recorrente.
Com efeito, nas suas conclusões a recorrente não refere em parte alguma qual a norma que
lhe confere competência para a emissão do licenciamento em causa.
Pelo contrário, em vários pontos das Conclusões, designadamente, nos pontos 12, 15, 22, 23,
26 e 27, a recorrente fala sim na sua competência para a emissão de parecer.
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No entanto, a recorrente acaba por concluir, invocando jurisprudência deste Supremo Tribunal
que “o licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal que tem de ser precedido de
um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade de uma estrada nacional, o
que significa que aquela entidade não vem licenciar a publicidade, mas sim autorizar a sua afixação
junto das estradas nacionais, que são campos de aplicação completamente diferentes.”
Concluindo-se que “(…) a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E., para afixação de
publicidade constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do DL 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer
mencionado no n.º 2 do art.º 2º do DL 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório”
(Acórdão proferido no processo 0243/09, de 25/6/2009)”.
Afigura-se, porém, que esta tese, além de não ter apoio legal, conduziria a resultados absurdos.
Vejamos.
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é vinculativo, mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (Lições de Direito Administrativo, 2ª ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.), os pareceres “enquanto
avaliações jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham ou não de ser
solicitados pelo órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme tenham, ou não, de
ser seguidos pelo órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres previstos em normas
jurídicas são, salvo disposição expressa em contrário, obrigatórios e não vinculantes”.
Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que
se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.
Em segundo lugar, tratando-se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde
com a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos
actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar
a constituição de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos
administrativos em sentido estrito (Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p.145.), embora
com conteúdos diferentes.
As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (Cfr. ob. cit., p. 145.),
actos administrativos favoráveis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos”
ou extinguem obrigações, distinguindo-se as autorizações propriamente ditas das licenças. As primeiras, também conhecidas por autorizações permissivas, caracterizam-se por permitirem “o exercício pelos particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo pré-existente, apenas
condicionado pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo por
ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam-se a constituir
“direitos subjectivos em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição relativa
(preventiva) pela lei, uma vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que justificou
a proibição legal”.
Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair
simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes,
visaria o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de
publicidade comercial. O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para
liquidar taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta,
proibida no art. 205º do CPPT.
Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição
de mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios,
precedido de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada.
O que significa que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento
dos municípios e não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades
com jurisdição nos locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar
os interesses visados pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental
e, ao mesmo tempo, a segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de
ver as coisas, existe apenas uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como
pretende a recorrente.
Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem
posta não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71
se encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas no mencionado diploma ainda se mantêm ou não.
No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação
de taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro. E o que
se conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou de ter competência
para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitária, uma vez que a sua
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intervenção se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria
das câmaras municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.».
Por conseguinte, de acordo com o enquadramento legal explicitado, mesmo admitindo que o
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, se mantém em vigor, a verdade é que não oferece dúvidas que,
por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76 e, posteriormente, da Lei n.º 97/88, o inciso “aprovação
ou licença” constante do art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, foi derrogado e desgraduado na emissão de “parecer” das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for
afixada. Deve, assim, o procedimento ser iniciado junto das câmaras municipais que procederão à
consulta das entidades competentes para a emissão do respectivo parecer. // E limitando-se a competência da recorrente (EP) à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da
autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88, não lhe
pode competir a iniciativa de liquidar as taxas por tal licenciamento. (fim de citação).
A sentença recorrida não merece, pois, qualquer censura, devendo ser confirmada.
- 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.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Recurso de Revista Excepcional. Requisitos. Admissão.
Processo n.º 1593/13-30.
Recorrente: A……………..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A………………, com os demais sinais dos autos, interpõe recurso de revista excepcional, ao
abrigo do disposto no artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo
Sul que negou provimento ao recurso que interpôs da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do
Funchal que, por sua vez, julgou improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação de
IVA relativa ao ano de 2001 e respectivos juros compensatórios.
1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
Quanto à admissibilidade do presente recurso:
A) O presente recurso deverá ser admitido, nos termos do art. 150º do CPTA, ex vi do art. 2º do
CPPT, pois as questões em causa no presente recurso revestem-se de relevância jurídica e social fundamental e a sua admissão é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
B) No presente recurso a Recorrente pretende ver apreciadas as seguintes questões:
i. O artigo 23º do CIVA apenas é aplicável à determinação do imposto dedutível relativo aos bens
e/ou serviços de utilização mista [ou seja, aqueles que são utilizados conjuntamente no exercício de uma
actividade económica, prevista na alínea a) do n.º 1 do art. 2º do CIVA, que confere direito à dedução
com actividades económicas que não conferem esse direito ou, ainda, conjuntamente operações fora
do conceito de actividade económica];
ii. As subvenções não tributadas só devem integrar o denominador do pro rata previsto no art. 23º,
n.º 4, do CIVA, no caso dos sujeitos passivos mistos, não tendo qualquer influência no montante de
imposto dedutível no caso dos sujeitos passivos integrais;
iii. O conceito de “operação económica” para efeitos do n.º 4 do art. 23º do CIVA, não inclui os
proveitos ou receitas que não resultem de operações realizadas no exercício de uma actividade económica para efeitos de IVA;
iv. A isenção prevista no n.º 32 do art. 9º do CIVA não é aplicável às receitas recebidas pelo sujeito passivo que não resultem de uma operação realizada no exercício de uma actividade económica,
prevista no referido artigo, prosseguida por aquele;
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v. O artigo 20º do CIVA não determina a exclusão do direito à dedução do imposto suportado na
aquisição de bens ou serviços, quando esses bens são destinados a uma actividade sujeita a imposto, na
sua totalidade, sem prejuízo de, em resultado dela serem obtidas receitas não sujeitas a imposto.
C) Em síntese, as questões em causa no presente recurso são bem delimitadas, susceptíveis de
repercussão em casos futuros do mesmo tipo e revestem-se de grande complexidade, pelo que em
virtude da divergência doutrinal e jurisprudencial em torno das mesmas, e da divergência de posições
assumidas pela própria Administração Fiscal, a admissão do presente recurso permitirá uma uniformização na aplicação do Direito, inclusivamente em conformidade com o Direito Comunitário, e evitará
a adopção de decisões divergentes pelos Tribunais e pela própria Administração Fiscal. Decisivamente,
uma tomada de posição pelo nosso mais alto Tribunal sobre a matéria terá a virtualidade de “educar”
a Administração Fiscal, impedindo esta de, daqui para a frente, seguir a via que mais lhe parece, em
cada caso, conveniente — em sentido contrário ao decidido pelo TCA Sul vide Filipe Duarte Neves, in
Código do IVA, comentado e anotado, Porto, Vida Económica, 2010, p. 179, 419 e 427; os Acórdãos
do Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia de 6/10/2005, proc. C-204/03 e de 13/07/2006, proc.
n.º C-89/05, ambos disponíveis em http://europa.eu/index_pt.htm; os pontos III.1., VI.6. e VII. A.1. do
ofício circulado n.º 30103 de 23/04/2008 do Gabinete do Subdirector-Geral da área de gestão de IVA,
disponível em http://www.igf.min-financas.pt (como resulta do Acórdão recorrido, a propósito deste
ofício a testemunha Célia Proença, inspectora tributária desde 2000, referiu que “o oficio circulado de
2008, sobre subvenções não tributadas, tem tese diversa da adoptado em 2001”); e Relatório do Grupo
de Trabalho - A dedução do IVA pelos sujeitos passivos que exercem actividades que conferem direito
à dedução e actividades que não conferem esse direito, in, CTF, 2006, n.º 418, 237-357.
Quanto aos fundamentos do recurso:
D) Resulta da declaração de início de actividade da Recorrente (cf. documento n.º 8 junto à Impugnação Judicial), bem como da prova documental junta em sede de inquirição de testemunhas que
decorreu em 16 de Outubro de 2009, designadamente do documento identificado com o n.º 3 (Cadastro
da Recorrente, retirado da base de dados do Portal das Finanças, com identificação do tipo de actividade/operações em termos fiscais - em sede de IVA - da Recorrente) que a Recorrente se considerou
como um sujeito passivo integral.
E) Pelo que, para aplicação do regime previsto no art. 23º do CIVA cabia à Administração Fiscal
demonstrar que, não obstante o referido na declaração de início de actividade, a Recorrente era um
sujeito passivo misto, por ter efectuado operações que conferiam o direito a dedução, em simultâneo,
com operações que não conferiam esse direito (o que de resto, refira-se que não aconteceu).
F) Sucede que no Relatório de Inspecção Tributária não foi indicada uma única operação realizada
pela Recorrente que alegadamente não permitisse o direito a dedução, tendo a Administração Fiscal
apurado apenas diversas verbas contabilizadas como proveitos pelo sujeito passivo, sem liquidação
de IVA, para, sem mais, concluir que não haveria lugar à dedução da totalidade do imposto suportado.
Daqui resulta que a Administração Fiscal não fundamentou a aplicação do “pro rata” como era seu
dever, nos termos do artigo 77º da LGT;
G) “Operações económicas”, para efeitos do art. 23º do CIVA, são aquelas que decorrem da realização de certas actividades de produção, de comercialização ou de prestação de serviços, incluindo
as actividades extractivas, agrícolas e as profissões liberais, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 2º
do CIVA, devendo fazer-se uma interpretação restritiva da expressão “operações” constante do n.º 4
do art. 23º do CIVA, de modo a excluir desse conceito os proveitos ou receitas que não resultem de
operações realizadas no exercício de uma actividade económica para efeitos de IVA (vide ponto VII.
A. 1. do ofício circulado n.º 30103 de 23/04/2008 do Gabinete do Subdirector-Geral da área de gestão
de IVA, Relatório do Grupo de Trabalho - A dedução do IVA pelos sujeitos passivos que exercem actividades que conferem direito à dedução e actividades que não conferem esse direito, in CTF, 2006,
n.º 418, 237-357 e Filipe Duarte Neves, in ob. cit, p. 419).
H) Assim, ao contrário do que entendeu o TCA Sul, os subsídios recebidos pelo IDRAM e UEFA
[verbas registadas nas contas 741, 748 e 797] e as comparticipações de apostas múltiplas (verba registada
na conta 7302) não podem ser consideradas “operações económicas”.
I) O art. 23º do CIVA restringe-se à determinação do imposto dedutível relativo aos bens e/ou
serviços de utilização mista (ou seja, aos bens e/ou serviços utilizados conjuntamente em actividades
que conferem o direito a dedução e em actividades que não conferem esse direito) — vide Filipe Duarte Neves, in Código do IVA, comentado e anotado, Porto, Vida Económica, 2010, p. 427 e ofício
circulado n.º 30103 de 23/04/2008 do Gabinete do Subdirector-Geral da área de gestão de IVA - pelo
que a existência de subvenções não tributadas, não têm qualquer influência no montante de imposto
dedutível no caso dos sujeitos passivos integrais, como é o caso da Recorrente (pois tal é o que resulta
da sua declaração de actividade e a Administração Fiscal não demonstrou o contrário) - vide Filipe
Duarte Neves, in ob. cit., p. 419, Acórdão de Tribunal de Justiça da Comunidade Europeia de 6/10/2005,
proc. C-204/03 e ofício circulado n.º 30103 de 23/04/2008 do Gabinete do Subdirector-Geral da área
de gestão de IVA.
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J) No caso, as comparticipações financeiras recebidas são subvenções não tributadas, porque não
entram no âmbito de incidência do imposto, tal como são referidas no artigo 1º do CIVA. O facto de o
contribuinte financiar parte da sua actividade com recurso a comparticipações financeiras de entidades
públicas ou privadas, em termos do mecanismo de apuramento do IVA, em nada difere relativamente
ao facto de esse financiamento ter sido efectuado por fontes alternativas, também fora do âmbito de
incidência do IVA, como sejam os suprimentos, aumentos de capital e empréstimos.
K) As isenções previstas no art. 9º do CIVA só não permitem a dedução do IVA suportado a montante
na aquisição de bens ou serviços necessários para a realização das actividades previstas nesse artigo (vide
Filipe Duarte Neves in ob. cit., p. 179) e como já entendeu o Tribunal de Justiça da União Europeia no
Acórdão 13/07/2006, proc. n.º C-89/05, disponível em http://europa.eu/index_pt.htm, a propósito da
aplicação 13º da Sexta Directiva 77/388/CEE, essas isenções “são de interpretação escrita”.
L) Ora como a própria Administração Fiscal refere no Relatório de Inspecção Tributária, a exploração do jogo do Totobola é feita pela Santa Casa da Misericórdia (cf. ponto 20 do probatório),
entidade que prossegue, por isso, a actividade objecto de isenção, nos termos do n.º 32 do art. 9º do
CIVA, e não a ora Recorrente.
M) Do regime previsto no Decreto-Lei n.º 84/85, de 28 de Março, resulta que a única entidade
responsável pela “organização e exploração”, “em regime exclusivo”, dos “concursos de apostas
mútuas” é a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (cf. art. 1º desse diploma) e que os resultados de
exploração dos concursos do totobola e do totoloto são distribuídos aos clubes de futebol apenas “para
promoção e desenvolvimento do futebol” (cf. art. 16º desse diploma), sem que estejam obrigados a
qualquer contraprestação àquela entidade.
N) É totalmente descabida a afirmação da Administração Tributária de que a receita contabilizada
na conta “7302 - Comparticipação de apostas múltiplas” - “diz respeito a comparticipação a que o
sujeito passivo tem direito nos lucros gerados com a exploração do jogo do Totobola pela Santa Casa da
Misericórdia, uma vez que é gerada com o contributo da SAD através da participação das suas equipas
de futebol profissional em competições oficiais” porque: (i) quem recebe as receitas das apostas múltiplas são os clubes e não a SAD, ora Recorrente (cf. art. 17.º-A, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 84/85, de 28
de Março e ponto 24 do probatório); (ii) os resultados da exploração dos concurso, cuja percentagem é
atribuída aos clubes, não são gerados com o contributo da Recorrente, pois, nos termos dos artigos 14º,
15º e 16º do Decreto-Lei n.º 84/85, de 28 de Março, os mesmos são apurados a partir do montante
total das apostas; e (iii) a entidade que explora a actividade - no caso, a Santa Casa da Misericórdia
(cf. art. 1º do Decreto-Lei n.º 84/85, de 28 de Março e ponto 20 do probatório) - é que estará sujeita à
isenção prevista no n.º 32 do art. 9º do CIVA e não a Recorrente.
O) Ainda que estivesse em causa uma receita recebida pelo sujeito passivo, o que não se concede
(pois como se viu, a receita das apostas múltiplas é atribuída aos clubes), sempre se diga que a mesma
não resulta de uma operação realizada no exercício de uma actividade económica prosseguida pelo
sujeito passivo, mas por um terceiro (no caso, a Santa Casa da Misericórdia), pelo que não é possível
aplicar o n.º 32 do art. 9º e em consequência, falece o fundamento para a aplicação do pro rata.
P) Pelo que mal andou o TCA Sul ao referir que “considerando a actividade descrita pela Recorrente, não é possível afastar a análise da AT quando refere que foram efectuadas prestações de
serviços sujeitas a imposto e também prestações de serviços isentas de imposto, aludindo ao caso das
prestações de serviços subjacentes ao direito de comparticipação nas receitas do Totobola”
Q) O Acórdão recorrido deveria ter analisado e enquadrado a actividade do sujeito passivo, ora
Recorrente, e dar-lhe o devido tratamento em termos de direito à dedução do imposto, nos termos do
artigo 20º do CIVA. Ora, não podiam ter sido efectuadas correcções às deduções de imposto pois, como
se viu, não ficou demonstrado que parte da actividade da Recorrente não conferia direito a dedução, o
que era um ónus da Administração Fiscal.
R) Uma vez que o citado artigo 20º do CIVA determina sobre quais as operações de aquisição de
bens ou serviços, em que tenha incidido imposto, o mesmo é dedutível, deveriam ter sido indicadas
pela Administração Fiscal as operações em que o sujeito passivo realizou deduções não contempladas
com o direito à dedução, conforme vem definido na referida disposição legal. Porém, os técnicos da
Administração Fiscal apuraram diversas verbas contabilizadas como proveitos pelo sujeito passivo,
sem liquidação de IVA, para, sem mais, concluírem que não haveria lugar à dedução da totalidade do
imposto suportado.
S) Trata-se de um raciocínio erróneo, porque o citado artigo 20º do CIVA não determina a exclusão
do direito à dedução do imposto suportado na aquisição de bens ou serviços, quando esses bens são
destinados a uma actividade sujeita a imposto, na sua totalidade, sem prejuízo de, em resultado dela
serem obtidas receitas não sujeitas a imposto.
T) Sendo a Recorrente um sujeito passivo integral, tinha direito a deduzir a totalidade do imposto
suportado, nos termos do citado artigo 20º do CIVA, pois no caso não era aplicável o regime do artigo 23º
do CIVA, por este se restringir aos sujeitos passivos mistos.
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U) Por tudo quanto ficou exposto, o TCA Sul ao «validar [d]a posição da Administração Fiscal
quanto à aplicação do regime “pro rata”», confirmando a sentença recorrida, fez errada aplicação dos
artigos 9º, n.º 32, 16º, n.º 5, alínea c), 20º e 23º do CIVA e artigo 77º da LGT.
V) Acresce que a interpretação que foi feita dos artigos 9º, n.º 32 e 23º do CIVA é contrária ao
Direito Comunitário. Pelo que se sugere que seja apresentado um pedido de recurso prejudicial junto
do Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 19º, n.º 3, alínea b) do Tratado da União Europeia e
art. 267º, alínea b) do Tratado de Funcionamento da União Europeia (ex-artigo 234º do Tribunal da
Comunidade Europeia), para esclarecer as seguintes questões:
i. É conforme à Sexta-Directiva a interpretação do art. 23º, n.º 4, do CIVA no sentido de que as
subvenções não tributadas devem integrar o denominador do pro rata no caso dos sujeitos passivos
integrais?
(ii) É conforme à Sexta-Directiva a interpretação no n.º 32 do art. 9º do CIVA no sentido de que
essa isenção pode ser aplicável às receitas recebidas pelo sujeito passivo que no resultem de uma operações realizada no exercício de uma actividade económica nele prevista, nomeadamente, por esta ser
explorada por um terceiro?
W) Tendo a Recorrente demonstrado que nunca deveria ter havido lugar às liquidações adicionais de IVA, fica consequentemente demonstrado que inexistia fundamento para as liquidações
de juros compensatórios supra referidas relativas aos períodos 01 11 (Novembro de 2001) e 01 12
(Dezembro de 2001), respectivamente. Pelo que, ao manter a liquidação dos juros compensatórios,
o TCA Sul fez errada interpretação e aplicação dos artigos 35º da Lei Geral Tributária e 89º do
CIVA.
Termos em que:
(i) O presente recurso deverá ser admitido, nos termos do art. 150º do CPTA;
(ii) Requer-se que apresentado um pedido de recurso prejudicial junto do Tribunal de Justiça, nos
termos dos artigos 19º, n.º 3, alínea b), do Tratado da União Europeia e art. 267º, alínea b), do Tratado
de Funcionamento da União Europeia (ex-artigo 234º do Tribunal da Comunidade Europeia), para
esclarecer as questões supra referidas no ponto 113. das presentes alegações;
(iii) Deverá ser revogado o Acórdão recorrido, bem como a sentença proferida pela 1ª instância,
devendo a mesma ser substituída por outra que julgue procedente a Impugnação Judicial com o que
se fará a devida JUSTIÇA.
1.2. A Fazenda Pública não apresentou contra-alegações.
1.3. O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que
o recurso não devia ser admitido, por não se verificarem os pressupostos legais contidos no artigo 150º
do CPTA.
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 150º CPTA, é admissível
no âmbito do contencioso tributário.
2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150º 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, 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.
E como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, a relevância
jurídica fundamental deve ser detectada perante questões de direito (substantivo ou processual) que
apresentem especial complexidade ou quando a sua análise suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.
Por outro lado, 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 futuros casos,
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.
Finalmente, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há-de resultar da necessidade de garantir a uniformização do direito, estando em causa matérias importantes
tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente ou contraditória, impondo-se a intervenção
do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do
direito. Ou quando esteja em causa uma decisão ostensivamente errada ou juridicamente absurda
ou insustentável.
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No caso vertente, e tal como decorre da motivação do recurso, o recorrente insurge-se contra
o acórdão do TCAS que confirmou a sentença da 1ª instância que manteve, por legal, a liquidação
de IVA apurada nos termos do art. 23º, n.º 4, do CIVA, bem como a liquidação de juros compensatórios, sendo que a principal questão aí colocada era a de saber se o apuramento de receitas
de comparticipação de apostas múltiplas distribuídas pela Santa Casa da Misericórdia constitui
fundamento para a administração tributária enquadrar o recorrente como sujeito passivo misto
(pese embora ele conste da declaração de início de actividade e sempre tenha sido considerado
pela administração como um sujeito passivo integral) para lhe aplicar o método de dedução pro
rata a que se refere o art. 23º n.º 4 do CIVA e para incluir no respectivo cálculo as subvenções não
tributadas que ele recebeu.
Neste recurso, o recorrente insiste que não exerceu qualquer actividade isenta de imposto e que
a Administração Tributária não demonstrou que a tivesse exercido, devendo continuar a considerá-lo
como um sujeito passivo integral e não lhe podendo aplicar o método de dedução pro rata que motivou
os actos de liquidação impugnados. Razão por que sustenta que, ao confirmar a decisão de 1ª instância, o acórdão incorreu em erro de julgamento na aplicação dos arts. 9º, n.º 32, 16º, n.º 5, alínea c),
20º e 23º do CIVA e art. 77º da LGT, e contrariou o Direito Comunitário na interpretação que fez dos
arts. 9º, n.º 32 e 23º do CIVA, pugnando, ainda, pelo reenvio prejudicial para auscultar o TJUE sobre
as questões que, para o efeito, enuncia.
E é neste contexto que se apresenta a advogar que a matéria em causa assume relevância jurídica
ou social pela sua utilidade jurídica e que extravasa os limites da situação singular face à possibilidade
da sua repetição num número indeterminado de casos futuros, devendo o recurso ser admitido para
uma melhor aplicação e uniformização do direito.
Vejamos.
Se bem que se esteja perante questão jurídica que se encontra intrinsecamente dependente das
circunstâncias de cada caso concreto, o certo é que a sua análise e decisão passa, em larga medida, pelo
exame de questões essenciais de âmbito geral, enunciadas pelo recorrente na conclusão B) da alegação
de recurso, cujo conhecimento envolve a aplicação e interpretação de diversas normas de direito nacional
e de direito comunitário (Sexta Directiva) e que se traduzem no seguinte:
• O art. 23º do CIVA apenas é aplicável à determinação do imposto dedutível relativo aos bens
e/ou serviços de utilização mista?
• As subvenções não tributadas só devem integrar o denominador do pro rata previsto no art. 23º
n.º 4 do CIVA no caso dos sujeitos passivos mistos, não tendo qualquer influência no montante de
imposto dedutível no caso dos sujeitos passivos integrais?
• O conceito de “operação económica” para efeitos do n.º 4 do art. 23º do CIVA não inclui os
proveitos ou receitas que não resultem de operações realizadas no exercício de uma actividade económica para efeitos de IVA?
• A isenção prevista no n.º 32 do art. 9º do CIVA não é aplicável às receitas recebidas pelo sujeito
passivo que não resultem de uma operação realizada no exercício de uma actividade económica, prevista
no referido artigo, prosseguida por aquele?
• O artigo 20º do CIVA não determina a exclusão do direito à dedução do imposto suportado
na aquisição de bens ou serviços, quando esses bens são destinados a uma actividade sujeita a
imposto, na sua totalidade, sem prejuízo de, em resultado dela serem obtidas receitas não sujeitas
a imposto?
Ora, como facilmente decorre do teor e natureza das enunciadas questões, elas são susceptíveis de
ter repercussão em casos futuros do mesmo tipo, revestem complexidade (envolvendo a interpretação
do conteúdo normativo de normas de direito nacional e de direito comunitário) e, sobretudo, merecem
uma resposta por este órgão de cúpula da justiça fiscal como condição para dissipar dúvidas e alcançar
melhor aplicação do direito.
Razão por que o recurso deve ser admitido pela relevância jurídica das questões colocadas e pela
necessidade de obter uma melhor aplicação e uniformização do direito, tendo em conta a utilidade que
a revista pode vir a ter para os sujeitos passivos em idêntica situação e pela orientação jurídica esclarecedora que possa surgir do entendimento deste Supremo Tribunal.
Assim, e apesar da solução do presente caso ser confrontada com as limitações de poder cognoscitivo inerente ao recurso de revista, justifica-se a sua admissão.
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 admitir a revista.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Dulce Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves — Isabel Marques
da Silva.
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Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Competência do Supremo Tribunal Administrativo. Questão de facto. Incompetência
em razão da hierarquia.
Sumário:
I — A excepção dilatória de incompetência absoluta do Tribunal, de que se toma conhecimento oficioso — artigo 16.º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo
Tributário — obsta ao conhecimento do mérito e dá lugar à absolvição da instância
do recorrido [artigos 101.º, 494.º, alínea a) e 493.º, n.º 2 do Código de Processo
Civil], salvo se for requerida a remessa do processo ao Tribunal competente, nos
termos do n.º 2 do artigo 18.º do CPPT.
II — Tal excepção ocorre quando as questões controvertidas não podem resolvem-se
mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, e, ao invés, implicam a necessidade de dirimir questões de facto suscitadas
na contestação e não analisadas, o que nos conduz à incompetência, em razão da
hierarquia, deste Supremo Tribunal Administrativo.
Processo n.º 1663/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Ana Paula Lobo.
Recurso Jurisdicional
Decisão recorrida — Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto
30 de Abril de 2013
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Representante da FAZENDA PÚBLICA, veio interpor o presente recurso da decisão supra
mencionada, proferida no âmbito do Processo de Impugnação n.º 1916/06.6 BEPRT, em que é impugnante B…………, já falecido, representado pela viúva A………… tendo, para esse efeito formulado,
a final da sua alegação, as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a impugnação
deduzida contra a liquidação de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) referente ao ano de 2005 e aos
imóveis inscritos na matriz predial da freguesia da ………, concelho do Porto, sob os artigos nºs 01347-A
e 01347-AT, na quantia de € 1.033,14.
B. O Tribunal a quo acolheu o entendimento aduzido pelo impugnante, segundo o qual, a liquidação de IMI em causa padece de falta de fundamentação, dado que no Documento de Cobrança
n.º 2005 114532603 se não observam os requisitos estabelecidos no artigo 77º, n.º 2 da LGT, considerando que naquele documento não consta a razão pela qual o valor patrimonial tributário (VPT) é o
que vem indicado na nota de cobrança emitida.
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 direito, atendendo
às razões que se passam a expender.
D. Como questão prévia, no que ao valor do processo diz respeito, tendo em conta que a alçada
dos tribunais de judiciais de 1ª instância em processo civil, fixada em € 5.000,00, pelo n.º 1 do art. 24.º
da LOFTJ (Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, na redacção do Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto),
só se aplica a processos iniciados após a sua entrada em vigor, em 1 de Janeiro de 2008 (artigos 11.º
e 12.º deste Decreto-Lei), pelo que, para os processos iniciados até 31 de Dezembro de 2007, como
o é o presente, continua a vigorar a alçada de € 3.740,98, fixada pelo n.º 1 do art. 24º da Lei n.º 3/99,
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro, o que significa que o valor do
processo não obsta ao conhecimento do recurso.
E. A questão a decidir no presente recurso é a de saber se a nota de cobrança de IMI do ano de
2005 se deve considerar devidamente fundamentada com a inclusão da identificação do tributo, da
identificação fiscal do contribuinte, do ano a que respeita o imposto, do n.º do documento e a sua data,
do valor patrimonial dos prédios, da taxa, da colecta e do mês de pagamento, ou, ao invés, se também
é necessário que na notificação do documento de cobrança do IMI conste o itinerário cognoscitivo
percorrido pela AT para fixar o VPI dos prédios aqui em causa.
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F. Ora é entendimento da Fazenda Pública que não existe qualquer imposição legal de fazer constar
na nota de cobrança do IMI a fundamentação do acto de fixação do valor patrimonial dos prédios, tendo
em vista o cumprimento do dever de fundamentação plasmado no art. 77º da LGT.
G. Relativamente aos prédios urbanos novos, a determinação do VPT, para efeitos de IMI, é
efectuada no âmbito de um procedimento próprio (avaliação directa). O resultado da avaliação geral
do prédio é notificado ao sujeito passivo e, no caso de este não concordar com o resultado da avaliação
geral, poderá apresentar pedido de segunda avaliação, seguida de impugnação, se for caso disso. Pelo
que, quando o VPT surge no documento de cobrança, já o sujeito passivo teve, previamente, conhecimento dos seus fundamentos e já lhe foi dada oportunidade de defesa.
H. Relativamente aos prédios já inscritos na matriz aquando da entrada em vigor do IMI, o
DL 287/2003, de 12/11, estabelece dois regimes diferenciados de actualização dos VPT, um para os
prédios não arrendados e outro para os prédios arrendados.
I. Uma vez que não foi apresentada pelo impugnante a participação de prédio arrendado — única
forma de a AT identificar os prédios arrendados - para que pudesse beneficiar do regime especial de
actualização do VPT constantes nos arts. 17º e 18º (entretanto revogado) do DL 287/2003, de 12/11,
o VPT das fracções aqui em causa foram actualizados através do regime estabelecido para os prédios
não arrendados, previsto no art. 16º do referido DL.
J. Segundo o preceituado nos nºs 1 e 2 do art. 16º do DL 287/2003, de 12/11, a determinação do
VPT dos prédios urbanos já inscritos na matriz aquando da entrada em vigor do CIMI é efectuada mediante aplicação de coeficientes de actualização, que vieram a ser fixados pela Portaria n.º 1337/2003,
de 05/12, ainda em vigor. K. Aqui chegados, importa referir que, ao contrário do regime de avaliação
geral, no regime transitório, esta actualização do VPT dos prédios já inscritos na matriz não é notificada,
de forma autónoma, aos sujeitos passivos antes da liquidação do imposto, com excepção dos prédios
urbanos isentos de IMI, conforme resulta do disposto no 3 do art. 20º do DL 287/2003, de 12/11.
L. De facto, a actualização do VPT, no regime transitório fixado pelo DL 287/2003, de 12/11, é
notificada ao sujeito passivo através do documento de cobrança, razão pela qual, o seu art. 20º, n.º 2,
estabelece que o prazo para os sujeitos passivos reclamarem da actualização do VPT é de 90 dias a
contar do prazo para pagamento da primeira ou única prestação do IMI.
M. Doutro modo, a ser exigível notificação autónoma do VPT actualizado segundo este regime
transitório, o sujeito passivo gozaria de dois momentos para reagir contenciosamente contra a fixação
do VPT, quer aquando da notificação autónoma anterior à liquidação, nos termos gerais, quer aquando
da notificação da nota de cobrança, segundo o art. 20º deste regime transitório.
N. Ora, sendo a actualização dos VPT notificada ao sujeito passivo apenas aquando da notificação do documento de cobrança do imposto, importa agora aferir se nesta notificação do documento de
cobrança a AT deverá fazer constar o itinerário cognoscitivo percorrido para fixar o VPT encontrado,
e assim, dar cumprimento ao dever legal de fundamentação plasmado no art. 77º da LGT.
O. O IMI é um imposto que incide sobre o valor patrimonial dos prédios rústicos e urbanos, sendo
liquidado pelos serviços centrais da AI com base no VPT dos prédios e em relação aos sujeitos passivos
que constem nas matrizes em 31 de Dezembro do ano a que respeita, cfr. art. 1º e 113º, n.º 1, do CIMI.
P. O art. 119º, n.º 1, do CIMI, estipula quais os elementos que deverão constar na nota de cobrança
a emitir aos sujeitos passivos de IMI, a saber, descriminação dos prédios, suas partes susceptíveis de
utilização independente, respectivo valor patrimonial tributário e da colecta imputada a cada município
da localização dos prédios.
Q. Deste n.º 1 do art. 119º resulta que não é exigível à AT que faça constar na nota de cobrança
a forma pela qual foi obtido o VPT dos respectivos prédios, quer ele seja obtido por actualização,
segundo o regime transitório, seja obtido por avaliação geral segundo o art. 38º e ss do dM1, tal qual
foi decidido nos acórdãos do STA, de 20-02- 2008, processo n.º 0765/07, e de 11-02-2009, processo
n.º 0767/07, segundo os quais, encontra-se devidamente fundamentado o acto de liquidação de Contribuição Autárquica (aplicável ao IMI) que indica a localização, ao 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.
R. Por um lado, se no que à avaliação geral segundo as regras do IMI respeita, a mera exigência
da indicação do VPT, na nota de cobrança, faz sentido porque o sujeito passivo toma conhecimento
prévio, através de uma notificação autónoma, no âmbito de um procedimento próprio, do itinerário
cognoscitivo percorrido pela AT na sua fixação, pelo que a exigência de fundamentação fica cumprida
com esse procedimento.
S. Por outro lado, no que se refere à actualização do VPT segundo o regime transitório, a mera
exigência da indicação do VPT, na nota de cobrança, faz sentido porque essa actualização é efectuada
com base em normas objectivas, decorrendo a fundamentação da própria lei, isto é, da aplicação ao
VPT conhecido dos coeficientes que constam da Portaria n.º 1337/2003, de 05/12.
T. Ou seja, tendo a actualização do VPT decorrido, apenas, da aplicação directa do disposto no
art. 16º do DL 287/2003, de 12/11, em conformidade com a Portaria n.º 1337/2003, de 05/11, entende
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a Fazenda Pública que a AT está dispensada de fazer menção expressa do respectivo coeficiente no
documento de cobrança de IMI, porque a sua divulgação é efectuada através da publicação da referida
portaria, garantindo-se, desta forma o seu conhecimento aos interessados e ao público em geral.
U. Pelo que não poderá deixar de se considerar como devidamente fundamentada a liquidação de
IMI subjacente à nota de cobrança do ano de 2005 aqui em causa.
V. Acresce que, independentemente da não obrigação de constar na nota de cobrança o itinerário
cognoscitivo percorrido pela AT para a fixação do VPI, a verdade é que já se encontra esgotado o prazo
ao dispor do impugnante para se insurgir contra o VPT fixado no ano de 2003.
W. De facto, conforme acima exposto, quer o prazo de reclamação previsto no art. n.º 2, do
DL 287/2003, de 12/11, quer o prazo de impugnação previsto no CPPT, já se encontram, há muito,
ultrapassados, uma vez que os VPT aqui em causa foram notificados ao impugnante em 2004, aquando
da nota de cobrança relativa ao IMI do ano de 2003.
X. Pelo que, não tendo o impugnante usado qualquer um dos meios postos ao seu dispor para se
insurgir contra os VPT notificados, estes VPT tornaram-se definitivos - neste mesmo sentido vejam-se
os acórdãos do STA, de 10-10-2012, no âmbito do processo n.º 0277/12 e de 07-11-2012, no âmbito
do processo 01126/11.
Y. Não podendo agora, por extemporaneidade, o impugnante vir pedir a anulação da liquidação de
IMI com fundamento nos referidos VPT, uma vez ultrapassado o prazo para reagir contenciosamente
contra estes, dado que foram fixados em 2003, com a entrada em vigor do CIMI.
Z. 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 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.
AA. Concomitantemente, entende a Fazenda Pública que o acto tributário impugnado deve permanecer na sua estabilidade e vigência no ordenamento jurídico, uma vez que a AT agiu em cumprimento do preceituado pelo legislador, em ordem ao principio da legalidade que impera na sua actuação.
Requereu que seja dado provimento ao Recurso revogando-se a sentença recorrida.
Foi emitido parecer pelo Magistrado do Ministério Público considerando ser competente para
conhecer o recurso o TCAN.
Mostram-se provados, os seguintes factos com relevo para a decisão de ambos os recursos:
1. O impugnante foi notificado da liquidação de IMI n.º 2005114532603, referente à 1ª prestação,
do mês de Abril, do ano de 2006 (fls.12, do PA);
2. Relativa ao prédio sito na freguesia de ………, artigos U-01347-A e U01347-AT, no montante
de €5.674,06 (fls.12, do PA);
3. Naquela notificação constam as informações seguintes:
I. Freguesia da ………; artigo U-01347-A; do ano de 2005; com o valor patrimonial tributário de
€12.357,80; Taxa de 0,80%; Maj/min% de -5,00; Colecta de 93,92;
II. Freguesia da ………: artigo U-01347-AT; do ano de 2005; com o valor patrimonial tributário
de €127.285,52; Taxa de 0,80%; Maj/min% de -5,00; Colecta de 967,37;
4. Em baixo, escrito manualmente consta: Zona histórica;
5. O impugnante deduziu a presente impugnação judicial da referida liquidação.
Questões objecto de recurso:
1- Competência em razão da hierarquia.
2- Mérito do recurso
O presente processo é um processo de impugnação em que o recorrente pretende atacar diversos vícios do acto de liquidação de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) referente ao ano de 2005
e aos imóveis inscritos na matriz predial da freguesia da ………, concelho do Porto, sob os artigos
nºs 01347-A e 01347-AT, na quantia de € 1.033,14, tendo invocado que se verificam vários vícios do
acto de liquidação, entre eles a falta de fundamentação.
O Tribunal recorrido veio a entender que, face aos dados constantes da notificação efectuada ao
recorrente do concreto acto de liquidação, se verifica efectivamente falta de fundamentação por não
conter ele elementos suficientes para perceber como foi atingido o valor patrimonial tributário.
Na contestação apresentada, a Fazenda Pública remete para os elementos constantes do processo
administrativo, que juntou, onde se recolhem elementos sobre a forma como foi determinado o valor
patrimonial tributário do imóvel em causa, e, ainda, que a circunstância de ele estar arrendado não foi
tida em conta por falta de participação de tal facto.
O imposto aqui em causa é de 2005 e a sua contabilização assenta na definição que lhe foi anterior
– 2003 – desse valor patrimonial tributário que, na versão da administração fiscal foi atempadamente
comunicado ao recorrente que até contra ele reagiu.
Importava, pois, para conhecimento da impugnação que o tribunal recorrido se tivesse debruçado
sobre tal matéria de facto que se apresentava controvertida, o que não aconteceu.
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Assim, mesmo que o Tribunal entendesse que era irrelevante o que se passara quanto a 2003 e
à determinação aí efectuada do valor patrimonial tributário, não podia deixar de ter de tomar posição
clara sobre tal circunstância.
Nas alegações de recurso a Fazenda Pública invoca, o erro no julgamento da matéria de facto
[conclusões W) e X)],
«W. De facto, conforme acima exposto, quer o prazo de reclamação previsto no art. n.º 2, do
DL 287/2003, de 12/11, quer o prazo de impugnação previsto no CPPT, já se encontram, há muito,
ultrapassados, uma vez que os VPT aqui em causa foram notificados ao impugnante em 2004, aquando
da nota de cobrança relativa ao IMI do ano de 2003.
X. Pelo que, não tendo o impugnante usado qualquer um dos meios postos ao seu dispor para se
insurgir contra os VPT notificados, estes VPT tornaram-se definitivos - neste mesmo sentido vejam-se
os acórdãos do STA, de 10-10-2012, no âmbito do processo n.º 0277/12 e de 07-11-2012, no âmbito
do processo 01126/11».
Sendo que nas conclusões das respectivas alegações, as quais fixam o objecto do recurso (cfr.
artº.684, nº.3, do Código de Processo Civil), a recorrente nelas invoca, como fundamento da sua
pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, independentemente da atendibilidade ou
relevo desses factos para o julgamento da causa, e apela à consideração de factos materiais que estão
para além da mera interpretação de normas ou princípios jurídicos decorrentes do regime transitório
da reforma da tributação do património, pelo que só pode concluir-se que o recurso não tem por fundamento, exclusivamente, matéria de direito.
Nos termos do disposto no artigo 26.º, alínea b) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 107-D/2003, de 31.12, a competência do Supremo Tribunal Administrativo
para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários restringe-se, exclusivamente, a matéria de direito, competindo - artigo 38.º, alínea a) do Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais - ao Tribunal Central Administrativo, conhecer “dos recursos de decisões
dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º”.
Como expresso acima, as questões controvertidas não podem resolvem-se mediante uma exclusiva
actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, e, ao invés, implicam a necessidade de
dirimir questões de facto suscitadas na contestação e não analisadas o que nos conduz à incompetência,
em razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso
por não poder dirimir a questão suscitada de erro de julgamento da matéria de direito, sem se mostrar
completamente definida a matéria de facto com relevo para a decisão da causa.
No recurso mostra-se, igualmente, questionada a solução jurídica tomada na decisão recorrida.
A definição da matéria de facto pertinente à justa composição do litígio, apresenta-se como prévia a
qualquer solução jurídica que possa ser a ela atribuída pelo que não obsta à incompetência em razão
da hierarquia deste Tribunal para conhecimento do recurso.
Verifica-se, pois, excepção dilatória de incompetência absoluta deste Tribunal, de que se toma
conhecimento oficioso – artº 16º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário - que obsta
ao conhecimento do mérito e dá lugar à absolvição da instância do recorrido (artigos 101.º, 494.º,
alínea a) e 493.º, n.º 2 do Código de Processo Civil), salvo se for requerida a remessa do processo ao
Tribunal competente, nos termos do n.º 2 do artigo 18.º do CPPT.
Deliberação
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em declarar o Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer do presente recurso, indicando-se, nos termos do art. 18.º, n.º 3, do CPPT, como Tribunal que
se considera competente o TCAN (Secção do Contencioso Tributário), para o qual a recorrente poderá
requerer a remessa do processo em conformidade com o preceituado no n.º 2 do mesmo artigo.
Custas pelo recorrente.
(Processado e revisto com recurso a meios informáticos (art. 131º n.º 5 do Código de Processo
Civil, ex vi artº 2º Código de Procedimento e Processo Tributário).
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Ascensão Lopes — Dulce Neto.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Execução. Nulidade da citação. Nulidade do despacho que decreta a reversão da
execução. Questão prejudicial ao processo de impugnação.
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Sumário:
As vicissitudes do processo de execução fiscal, nomeadamente a nulidade da citação,
ou do despacho de reversão poderão determinar a anulação do processado e eventual repetição de tais actos, artigo 165.º do Código de Procedimento e Processo
Tributário, sem que, pela simples razão de estarem a ser apreciadas se constituam
questão prejudicial ao processo de impugnação onde está em causa a legalidade de
um acto de liquidação que, por definição, é prévio à constituição do título executivo
e diferenciado dos trâmites processuais inerentes ao processo executivo.
Processo n.º 1770/13-30.
Recorrente: A…
Recorrido: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Ana Paula Lobo.
Recurso Jurisdicional
Decisão recorrida – Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa
4 de Junho de 2013 (Indeferiu o pedido de suspensão da instância.)
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A…………….., veio interpor o presente recurso da decisão supra mencionada, proferida no âmbito do processo de impugnação n.º 81/11.1 BELRS, tendo, para esse efeito formulado, a final da sua
alegação, as seguintes conclusões:
A. Com base nos fundamentos alegados, entende o Recorrente que incorre em ilegalidade o douto
despacho em recurso proferido pela Mm.ª Juiz a quo a fls. 1194/1196 dos autos, assim como o proferido a fls. 1265/1267, por violação e incorrecta interpretação dos artigos 269º e 272.º do CPC ex vi da
alínea e) do artigo 2.º do CPPT, considerando equivocado o entendimento no qual se baseia o Tribunal
a quo para indeferir o pedido de suspensão da instância apresentado pelo Recorrente.
B. Constitui, assim, objecto do presente recurso a decisão de indeferimento do pedido de suspensão
da instância de impugnação judicial deduzida contra as liquidações de IVA de 1997.
C. No caso em apreço, os fundamentos invocados nos doutos Despacho de fls. 1194/1196 em recurso
assim como no Despacho de fls. 1265/1267 não encontram acolhimento nem motivos legais que suportem
o indeferimento da requerida suspensão da instância, porquanto, não interpretou nem aplicou o douto
Tribunal a quo correctamente a lei ao fazer depender a suspensão dos presentes autos das condições de
suspensão da instância da execução fiscal, incorrendo, por outro lado, em contradição, ao reconhecer
não haver prejudicialidade mas afirmando, em simultâneo, que os autos ficam prejudicados se for pelo
órgão de execução fiscal dada razão ao Recorrente quanto ao pedido de nulidade insanável.
D. Ora, não compreende o Recorrente como poderá o deferimento do seu pedido de suspensão
se encontrar dependente da condição de prestação de garantia idónea ou da sua dispensa pelo órgão
de execução fiscal (nos termos legais dos art. 52.º da LGT e 199.º do CPPT, evocados na decisão em
recurso), pois note-se que este não peticionou a suspensão do processo de execução fiscal (nem esta
seria a sede própria para o efeito) mas antes a suspensão da presente instância judicial.
E. No processo de execução fiscal encontram-se em cobrança coerciva para além das liquidações
aqui impugnadas outras liquidações, designadamente do IVA dos anos de 1996 e 1998 e do IRC dos
exercícios de 1997 e 1998, sendo que, apreciada a questão suscitada pelo Recorrente (quer a falta de
citação, quer a falta de requisitos essenciais de citação e ausência de nota indicativa dos meios de reacção e do prazo de oposição, que prejudicam a defesa do interessado) gera-se uma nulidade insanável
do processo de execução fiscal, que tem como consequência a anulação dos termos subsequentes do
processo que deles dependam absolutamente, onde se inclui todo o aqui processado (artigo 165.º n.º 3
do CPPT).
E. Verificada a extinção da execução fiscal ocorrerá a inutilidade superveniente da lide impugnatória, porquanto, nesta impugnam-se apenas liquidações em execução naquela e deixa o ora Recorrente
de ser parte legítima nos autos de impugnação (por falta de citação).
G. Assim, enquanto se encontrar pendente de apreciação e de decisão pelo órgão do execução
fiscal a questão da nulidade insanável do processo de execução fiscal, no qual se encontra em cobrança
coerciva, entre outras, as liquidações impugnadas, arguida pelo Recorrente junto do órgão de execução
fiscal, verifica-se, de forma indubitável, um nexo de prejudicialidade justificativo da suspensão da
instância entre o pedido de apreciação da nulidade insanável e o pedido de apreciação da legalidade
das liquidações impugnadas respeitantes a IVA do ano de 1997.
H. De acordo com o n.º 1 do artigo 272.º CPC, para que o juiz possa suspender a instância é necessário que exista uma relação de dependência ou prejudicialidade entre duas causas, e não havendo
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motivos legais para não a ordenar (artigo 272.º n.º 2 do CPC), cumpridos os pressupostos legais, impõe-se a decisão judicial de suspensão (artigo 269.º do CPC).
I. Tal relação existirá, como bem ensina ALBERTO DOS REIS, quando a decisão de uma primeira causa “pode destruir o fundamento ou a razão de ser da segunda” «in Comentário ao Código de
Processo Civil, Vol. III, Pág. 268).
J. Assim, como bem refere o Acórdão TRL de 06-06-2013 (disponível em wvw.dsit) “(. ii) doutrina
e jurisprudência estão, pois, de acordo no que concerne à afirmação de que uma causa é prejudicial
em relação a outra quando o julgamento ou decisão da questão a apreciar, na primeira, possa influir
ou afectar o julgamento ou decisão da segunda, nomeadamente modificando ou inutilizando os seus
efeitos ou mesmo tirando razão de ser à mesma.”
K. Dispõe o artigo 272.º n.º 2 do CPC que a suspensão da instância apenas não deve ser ordenada
se houver fundadas razões para crer que a causa prejudicial foi intentada unicamente para se obter a
suspensão ou se a causa dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as
vantagens, o que não só não é o caso dos autos, como não foi esse o fundamento do indeferimento do
douto despacho recorrido.
L. Pelo exposto, deve a decisão recorrida ser revogada e substituída por acórdão declaratório da
suspensão da instância de impugnação até à formação caso decidido ou trânsito em julgado da decisão final a proferir na causa prejudicial (i.e, causa dependente da apreciação e decisão pelo órgão de
execução fiscal, da questão da nulidade insanável) seguindo de perto o entendimento perfilhado pela
jurisprudência do STA, nomeadamente no Acórdão de 11-05-2011, Processo n.º 0238/11 (disponível
em WWW.dgsi.pt).
M. O presente recurso deve ser admitido com subida imediata, nos próprios autos, e efeito suspensivo, sob pena de perda do efeito útil da decisão a proferir (artigo 285.º, n.º 2 e 286, n.º 2 do CPPT).
Requereu que seja revogada a sobredita sentença declarando a suspensão da instância de impugnação até ao conhecimento do requerimento de arguição da nulidade insanável.
Foi emitido parecer pelo Magistrado do Ministério Público no sentido da improcedência do
recurso.
A decisão recorrida não procedeu à enunciação de qualquer facto como provado, tendo apenas
mencionado que da decisão que vier a ser proferida pelo órgão de execução fiscal, caberá a competente
reclamação nos termos do disposto no art. 276.º do CPPT.
Assim, com suporte nos documentos juntos nos autos são os seguintes, os factos provados, com
relevo para a decisão do presente recurso:
1. O recorrente em 11 de Janeiro de 2011 invocando terem contra ele sido revertidos diversos
processos de execução fiscal por dívidas de que era devedora originária B……………, Ldª, no montante total de 10 911 667,90 €, relativas a Imposto sobre o valor acrescentado de 1996, 1997 e 1998 e
imposto sobre o rendimento de pessoas colectivas de 1997 e 1998, já objecto de reclamação graciosa
que foi indeferida em 22/06/2007, e, impugnação judicial em que a Fazenda Pública foi absolvida da
instância por cumulação indevida de processos, instaurou o presente processo de impugnação onde
impugna exclusivamente o acto de liquidação de Imposto sobre o valor acrescentado de 1997, com
705 artigos que subordinou ao seguinte índice, para melhor compreensão:
I. Questões Prévias
a) Da Nulidade e da Falta de Citação — art. 4º ss.
b) Da Ilegalidade da Reversão — art. 56.º ss.
c) Da Má-Fé da Administração Fiscal em todo este processo — art. 86.º ss.
II. Da Ilegalidade da Liquidação do IVA de 1997 Cuja Execução Reverteu contra o Impugnante
§ 1. Da ilegalidade do acto de notificação das liquidações adicionais de imposto e juros compensatórios — art. 1668.º ss.
§ 1.1. Da inexistência de mandado — art. 1677.º ss.
§ 1.2. Da incompetência do funcionário — art. 1691.º ss.
§ 1.3. Da irregularidade da notificação — art. 1699.º ss.
§ 1.4. Da ilegalidade do recurso à notificação com hora certa — art. 1711.º ss.
§ 2. Da caducidade do direito à liquidação — art. 1767.º ss.
§ 3. Da decisão de fixação da matéria colectável e da sua falta de fundamentação — art. 1804.º ss.
§ 4. Da falta de audiência prévia relativamente à aplicação de métodos indiciários — art. 1837.º ss.
§ 5. Da falta de fundamentação legalmente exigida — art. 1854.º ss.
§ 6. Da ilegalidade da aplicação de métodos indiciários — art. 1859.º ss.
§ 7. Da errada quantificação da matéria colectável
§ 7.1. Da inexistência de critérios — art. 1926.º ss.
§ 7.2. Dos vícios do método de quantificação utilizado — as facturas conhecidas, reais e inequívocas — art. 1946.º ss.
§ 7.3. Dos vícios do método de quantificação utilizado — o número de facturas presumivelmente
utilizadas — art. 2059.º ss.
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§ 7.4. Dos vícios do método de quantificação utilizado — o valor das instalações — art. 2078.º ss.
§ 7.5. Dos vícios do método de quantificação utilizado — do valor presumido para as assistências
técnicas e para o volume total de serviços prestados — art. 21 18.º ss.
§ 8. Da desconsideração do IVA suportado nas aquisições — art. 2145.º ss. § 9. Do excesso da
matéria colectável e do imposto presumidos, antes e após a comissão de revisão — art. 2153.º ss.
§ 10. Das restantes correcções em sede de IVA— art. 2172.º ss.
§ 11. Conclusão—art. 2230.ºss.
2. A recorrente e o seu ex-cônjuge foram notificados dos actos de liquidação em 20/03/2009 e
23/03/2009;
2. Nessa impugnação do acto de liquidação formulou os seguintes pedidos:
Termos finais em que, e nos melhores de Direito que V. Exa. doutamente suprirá, se requer a
V. Exa. que seja recebida e julgada provada a presente impugnação judicial e, em consequência:
a) seja declarada nula a citação do Impugnante;
b) seja declarada a nulidade insanável da citação do Impugnante, por se considerar existir falta
de citação;
c) seja anulado o despacho de reversão da execução;
d) sejam anuladas as liquidações adicionais de imposto e juros compensatórios n.ºs 01130074 a
01130086 (Docs. 37 a 49), por se verificarem os seguintes vícios:
(Docs. 37 a 49)
1) nulidade da notificação dos actos tributários impugnados, nos termos do disposto nos artigo 198.º, n.º 1, do Código de Processo Civil e 36.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, uma vez que o Senhor Chefe de Finanças do 8.º Bairro Fiscal de Lisboa não ordenou a
notificação pessoal presumida;
2) nulidade da notificação dos actos tributários impugnados, nos termos do disposto nos artigo 198.º, n.º 1, do Código de Processo Civil e 36.º, n.º 1, do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, uma vez que o Senhor C……………… não foi incumbido de proceder a qualquer notificação
pessoal;
3) nulidade da notificação dos actos tributários impugnados, nos termos do disposto nos artigos 198.º, n.º 1, 235.º, n.º 2, 240.º, n.º 3, e 252.º-A, n.º 1, do Código de Processo Civil, uma vez que
não é indicado o prazo para o exercício de defesa;
4) nulidade da notificação dos actos tributários impugnados, nos termos do disposto nos artigos 198.º, n.º 1, e 240.º, 3, do Código de Processo Civil, uma vez que o funcionário da Administração
Fiscal não se certificou da possibilidade de obter a colaboração de terceiros para efectuar a notificação pretendida;
5) nulidade da notificação dos actos tributários impugnados, nos termos do disposto nos artigos 198.º, n.º 1, e 240.º, n.º 2, do Código de Processo Civil, uma vez que o funcionário da Administração Fiscal marcou nova tentativa de notificação para uma data em que sabia estarem as instalações
encerradas;
6) nulidade da notificação dos actos tributários impugnados, nos termos do disposto nos artigos 198.º, 110, e 240.º, n.º 3, do Código de Processo Civil, uma vez que o funcionário da Administração
Fiscal afixou o aviso na sede da B……………, Lda. quando, nos termos do relatório de fiscalização, a
gerência funciona noutra morada;
7) nulidade da notificação dos actos tributários impugnados, nos termos do artigo 198.º, n.º 1, do
Código de Processo Civil, uma vez que o artigo 38.º, n.º 5, do Código de Procedimento e de Processo
Tributário não permite a citação com hora certa mas, apenas, a citação por contacto directo com o
citando;
8) caducidade do direito à liquidação do imposto e dos juros compensatórios, nos termos do
artigo 45.º, 5, da Lei Geral Tributária, aplicável nos termos do artigo 11.0 da Lei n.º 15/2001, de 5
de Junho;
9) vício de violação de lei por ofensa ao disposto nos artigos 36.º, n.º 1, 38.º, n.º 1, e 62.º, n.º 1,
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 92.º, n.ºs 6 e 7, da Lei Geral Tributária e 151.º,
n.º 1, do Código do Procedimento Administrativo;
10) vício de forma por falta de fundamentação da decisão de fixação da matéria colectável;
11) vício de violação de lei por falta de audiência prévia da B……………., Lda. relativamente à
decisão de aplicação de métodos indirectos, prevista no artigo 60.º, n.ºs 1, alínea d), e 4, da Lei Geral
Tributária;
12) vício de forma por falta de fundamentação legalmente exigida pelos artigos 66.º, n.º 6, e 77.º,
n.º 1, da Lei Geral Tributária;
13) vício de violação de lei por erro nos pressupostos de facto que determinaram a aplicação de
métodos indirectos;
14) vício de violação de lei por ofensa ao disposto no artigo 87.º, alínea b), da Lei Geral Tributária;
15) vício de violação de lei por quantificação excessiva da matéria colectável;
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16) vício de forma por falta de fundamentação da liquidação de juros compensatórios, em violação
do disposto nos artigos 35.º, n.ºs 3, 4 e 7, da Lei Geral Tributária;
17) vício de violação de lei por ofensa ao disposto no artigo 35.º da Lei Geral Tributária por
não se encontrarem reunidos os pressupostos legalmente previstos para a liquidação de juros compensatórios;
18) vício de violação de lei por aplicação da taxa de juros compensatórios vigente à data do
retardamento, após a entrada em vigor da Lei Geral Tributária.
3. Em 4 de Julho de 2013 veio requerer a suspensão da instância neste processo com fundamento
na arguição no processo de execução fiscal de nulidades insanáveis – em virtude da falta de citação e
da falta de requisitos do título executivo, que constituiriam nulidades insanáveis que determinariam a
inutilidade superveniente deste processo.
Questão objecto de recurso:
1- Suspensão do processo de impugnação
Em 4 de Julho de 2013 o recorrente apresentou no processo de impugnação supra identificado o
seguinte requerimento:
«A………………., Impugnante nos autos de impugnação judicial acima identificados, vem nos
termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 276.º e no n.º 1 do artigo 279.º do Código de Processo
Civil, aplicáveis ex vi da alínea e) do artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário
(abreviadamente CPPT), expor e requerer a V. Exa, como segue:
1. Veio o Impugnante, por meio do requerimento de fls. 1107/1138 dar conhecimento aos presentes
autos de que arguiu, em tempos a nulidade insanável do processo executivo fiscal n.º 3107200101100017
e Apensos, instaurado para cobrança coerciva de dívidas fiscais correspondentes aos actos de liquidação impugnados, de IRC 1997 e 1998 e IVA 1996, 1997 e 1998, no montante total de €10.911.667,90,
no qual é devedora originária a sociedade “B………………, Lda.”, em virtude quer da falta de citação
quer da falta de requisitos essenciais do título executivo, mais requerendo que a nulidade insanável
fosse conhecida em substituição e, em consequência declarada a inutilidade do prosseguimento da
presente lide.
2. Não obstante tratar-se de matéria inovadora, de conhecimento oficioso, não compreendida no
objecto do processo, com influência na utilidade da lide, que é prévia e tem consequências no exercício
do direito de defesa contra a reversão da execução fiscal contra o Impugnante, que não podendo ser
suprida, obriga à anulação integral do processo de execução fiscal bem como de todo o processado,
por despacho exarado a fls. 1155 dos autos, entendeu douto Tribunal que «a questão agora invocada
será conhecida afinal, na sentença a proferir nos autos».
3. Dispõe o n.º 1 do artigo 279º do Código de Processo Civil (abreviadamente CPC), aplicável ao
processo judicial tributário ex vi da alínea e) do artigo 2º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário, sob a epígrafe “Suspensão por determinação do juiz”, que o tribunal pode ordenar a suspensão quando a decisão da causa esteja dependente do julgamento de outra já proposta ou quando
ocorrer outro motivo justificado
4. Conforme ensinamento da doutrina, existe nexo de prejudicialidade ou dependência justificativo da suspensão da instância quando estão pendentes duas acções e dá-se o caso de a decisão duma
poder afectar o julgamento a proferir na outra (cfr. JOSÉ ALBERTO DOS REIS Código de Processo
Civil Anotado, Volume 1, 3.ª ed. (1949), reimpr., p. 384— anotação ao artigo 284.º).
5. No caso em apreço, quer a falta de citação, quer a falta de requisitos essenciais da citação
e ausência de nota indicativa dos meios de reacção e do prazo de oposição, prejudicam a defesa do
interessado, gerando uma nulidade insanável do processo de execução fiscal tendo ainda o Impugnante
alegado e demonstrado que não chegou a ter conhecimento do acto de citação por motivo que não lhe
foi imputável (artigo 1 65.º, n.º 1 alínea a) e n.º 2 do CPPT).
6. Por outro lado, apreciada a questão, a anulação do acto tem como consequência a anulação
dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, onde se inclui todo o aqui
processado (artigo 165º, n.º 3 do CPPT).
7. Pelo que se verifica um nexo de dependência justificativo da suspensão da instância entre o
pedido de apreciação da nulidade insanável arguida pelo Impugnante junto do órgão de execução
fiscal e o pedido de apreciação da legalidade das 1iquidações de IVA do ano de 1997.
8. Assim sendo, justifica-se a requerida suspensão da instância ao abrigo do disposto no n.º 1
do artigo 279.º do CPC, não havendo motivos legais para a não ordenar (artigo 279Y a,” 2 do CPC).
9. Ou seja, a suspensão da instância apenas não deve ser ordenada se houver fundadas razões
para crer que a causa prejudicial foi intentada unicamente para se obter a suspensão ou se a causa
dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem as vantagens, o que não é o
caso dos autos.
10. Face ao exposto, após Parecer a emitir pelo MP, e seguindo de perto o entendimento da jurisprudência do STA, nomeadamente o perfilhado no Acórdão de 11-05-2011, disponível em www.dgsi.pt,
impõe-se a suspensão da instância de impugnação, enquanto causa dependente da apreciação e decisão
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pelo órgão de execução fiscal da questão da nulidade insanável, até à formação de caso decidido ou
trânsito em julgado da decisão.
Nestes termos, requer a V. Ex.a que ordene a suspensão a instância do presente processo de
impugnação até ao conhecimento do requerimento do arguição do nulidade insanável pelo órgão
de execução fiscal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 276.º e do n.º 1 do artigo 279 do CPC,
aplicáveis ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT.»
Sobre este despacho foi proferida a seguinte decisão:
«Requerimento de fls. 1163 dos autos: é indeferido o pedido de suspensão dos presentes
autos.
Com efeito, da decisão que vier a ser proferida pelo órgão de execução fiscal, caberá a competente
reclamação nos termos do disposto no art. 276.º do CPPT.
Quanto à pretendida inutilidade superveniente da presente lide, ocorrerá tão só se a decisão ali
proferida foi favorável ao impugnante e se na sequência da mesma o processo de execução fiscal no
qual corre a cobrança coerciva das dívidas aqui impugnadas vier a ser extinto.
Até lá, a suspensão dos presentes autos depende, nos termos da lei (cf. art. 52.º da LGT e 199.º
do CPPT), de apresentação de garantia ou de decisão do órgão de execução fiscal que dispense
o Impugnante da respectiva apresentação, não se revelando provada qualquer destas circunstâncias».
O processo de execução fiscal e o processo de impugnação de acto de liquidação têm processamentos autónomos, tendo cada um deles fins distintos. Naquele pretende o exequente obter a cobrança
coerciva dos seus créditos, ao passo que neste pretende o impugnante obter a declaração de nulidade
ou anulação do acto de liquidação que deu origem ao montante exequendo.
No processo de execução fiscal foi determinada a reversão da execução contra o recorrente,
conferindo-lhe, dessa forma legitimidade para deduzir o presente processo de impugnação.
As vicissitudes do processo de execução fiscal, nomeadamente a nulidade da citação, ou do
despacho de reversão poderão determinar a anulação do processado e eventual repetição de tais actos,
artº 165º do Código de Procedimento e Processo Tributário, sem que, pela simples razão de estarem
a ser apreciadas se constituam questão prejudicial ao processo de impugnação onde está em causa a
legalidade de um acto de liquidação que, por definição, é prévio à constituição do título executivo e
diferenciado dos trâmites processuais inerentes ao processo executivo.
Ao invés, a ilegalidade do acto de liquidação poderá determinar a extinção do processo executivo
pelo que, é do melhor interesse do impugnante a sua rápida conclusão.
Não se vê como, no caso concreto, possam estar em causa os direitos de defesa do impugnante
que tem vindo a suscitar todas as nulidades processuais que entende ocorrerem e deduziu o presente
processo, pondo em marcha o seu direito de defesa quanto à ilegalidade do acto de liquidação.
Para além disso, todas as questões que pretende ver resolvidas no processo de execução foram
por si suscitadas neste processo e, a seu temo serão consideradas.
Não se descortina, pois, qualquer fundamento legal, ou sequer qualquer conveniência na suspensão
dos termos deste processo, nem se mostra suficientemente fundamentada qualquer questão prejudicial,
contrariamente ao alegado pelo recorrente.
Improcedem, pois, todos os fundamentos do recurso.
Deliberação
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso, e confirmar a decisão recorrida, embora com a presente fundamentação.
Custas pelo recorrente.
(Processado e revisto com recurso a meios informáticos (artº 131º n.º 5 do Código de Processo
Civil, ex vi artº 2º Código de Procedimento e Processo Tributário).
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Reenvio prejudicial ao TJUE. Iva. Taxa de Ocupação do Subsolo.
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Sumário:
Suscitando-se sérias dúvidas, quanto à questão de saber qual a melhor a interpretação
das normas comunitárias — Directiva n.º 2006/112/CE — se o imposto do IVA deve
incidir sobre a Taxa de Ocupação do Subsolo (TOS), quando repercutida em singelo
no consumidor final, impõe-se o reenvio prejudicial para o TJUE, e determinar a
suspensão da instância recursiva até que ali seja proferida decisão.
Processo n.º: 1824/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Pública, inconformada, recorreu da sentença do TAF de Viseu, datada de 31 de Agosto
de 2013, que julgou procedente a impugnação judicial que tinha por objecto o acto de autoliquidação de
IVA, referente a Fevereiro de 2012, na parte em que incide sobre as taxas de ocupação do subsolo pagas
às autarquias locais e repercutidas nos consumidores finais de gás natural, no valor de € 14.718,30, que
contra si havia intentado A…………………………., SA, anulando o acto de autoliquidação do IVA
referente a Fevereiro de 2012, embora por lapso na matéria de facto e na decisão se faça referência
a Janeiro de 2012, na parte em que incide sobre as taxas de ocupação do subsolo pagas às autarquias
locais e repercutidas nos consumidores finais de gás natural.
Alegou, tendo concluído como segue:
A) Vem o presente recurso da sentença que julgou procedente por provada a presente impugnação.
B) Está patente na decisão que: “Em face de todo o exposto, não pode ser acolhida a tese propugnada pela AT na informação vinculativa que serviu de base ao indeferimento da reclamação graciosa
da autoliquidação do IVA.
Não está em causa a aplicação extensiva do nº2 do artigo 2º do CIVA à impugnante, mas antes
a circunstância de, em virtude da exclusão das TOS do âmbito de incidência do imposto operado
por esta disposição, o débito das mesmas TOS aos clientes estar igualmente excluído de tributação.
O tratamento uniforme entre todas as operações e agentes económicos constitui um imperativo
legal por força do princípio da neutralidade do IVA que está na essência desse imposto.
Por outro lado, não está em discussão a aplicabilidade da alínea c) do nº6 do artigo 16º do CIVA
para excluir as TOS da base de incidência do imposto.
De resto, a repercussão do valor das TOS é uma operação meramente financeira que nem sequer
constitui uma actividade económica na acepção do artigo 9º, nº1 da Directiva do IVA, daí que não
caiba no âmbito de incidência do imposto.”.
C) Contudo, a Fazenda Pública não pode conformar-se com tal decisão.
D) A impugnante é concessionária do serviço público de distribuição de gás natural e dos seus gases
de substituição na Zona Centro Interior, ao abrigo do contrato de concessão, aprovado pela Resolução
do Conselho de Ministros nº98/2008, Diário da República nº119 1ª série, de 23-06-2008;
E) Na cláusula 7ª, nºs 2 e 3 do referido contrato estabelece-se que: “Assiste à Concessionária o
direito de repercutir sobre os utilizadores das suas infra-estruturas, quer se trate de entidades comercializadoras de gás ou de consumidores finais, o valor integral de quaisquer taxas, (...) incluindo as
taxas de ocupação do subsolo cobradas pelas autarquias locais.”;
F) É Jurisprudência assente que é de qualificar como taxa, por ter natureza sinalagmática, o tributo liquidado por um município como contrapartida pela utilização do subsolo com tubos e condutas
de gás;
G) O cumprimento das obrigações declarativa e de pagamento foi de encontro à informação vinculativa da DSIVA solicitada pela própria impugnante, que mereceu despacho de 03-08-2011;
H) Os contratos de concessão entre o Estado e os concessionários não são tributados em sede de
IVA por força do nº2 do art.º 2º do CIVA, uma vez que são operações praticadas no âmbito dos poderes
de autoridade do Estado;
I) A repercussão da TOS ao cliente final não é por si só uma actividade económica, contudo,
sempre terá de integrar o valor tributável sujeito a IVA, por imperativo legal;
J) Quer dos art.ºs 73º e 78º da Directiva 2006/112 de 28 de Novembro de 2006, quer do art.º 16º,
nºs l e 5 alínea a) do CIVA se retira 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, incluindo os impostos, direitos, taxas e outras imposições, com excepção do próprio
imposto sobre o valor acrescentado;
K) Atente-se ao Ofício-Circulado 30127 da DSIVA, de 13-05-2011, concernente às taxas de recursos
hídricos que preconiza que: “A repercussão, sobre o utilizador final, do encargo económico que a taxa
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representa, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Junho, incluído na factura
emitida pelas entidades exploradoras/distribuidoras dos recursos hídricos, constitui, ainda que discriminado, parte do valor tributável da operação, nos termos da alínea a) do nº5 do artigo 16º do Código do
IVA. Sobre esta incide IVA à taxa reduzida (6% no Continente e 4% nas Regiões Autónomas dos Açores
e da Madeira), por inclusão na verba 1.7 da Lista I anexa ao CIVA, sem prejuízo da aplicação de taxa
diferente a outros bens ou serviços que possam ser discriminados na factura, devendo ser observadas
as regras de facturação previstas no Código do IVA, designadamente, no seu artigo 36.º.”;
L) Deve também chamar-se à colação o Acórdão do STA de 21-09-2011, processo n.º 766/09,
relativo ao Imposto sobre veículos (antigo IA), que remete para o Acórdão do TJUE de 28.07.2011,
proferido no Processo n.º C-106/10 cuja posição é a de que: “Um imposto como o imposto sobre veículos em causa no processo principal, cujo facto gerador está directamente ligado à entrega de um
veículo abrangido pelo âmbito de aplicação deste imposto e que é pago pelo fornecedor desse veículo,
integra-se no conceito de «impostos, direitos aduaneiros, taxas e demais encargos», na acepção do
artigo 78.º primeiro parágrafo, alínea a), da Directiva 2006/112/CE do Conselho, de 28 de Novembro
de 2006, relativa ao sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado, e deve, em aplicação
desta disposição, ser incluído no valor tributável em imposto sobre o valor acrescentado da entrega
do referido veículo”;
M) É pois inquestionável que também a taxa de ocupação de subsolo repercutida aos clientes faz
parte da contraprestação obtida pelos serviços prestados e o seu facto gerador está directamente ligado
à prestação dos serviços (pois sem o seu pagamento ao Estado a concessionária estaria inabilitada a
fornecê-los), pelo que terá de ser englobada no valor tributável e como tal ser sobre ela aplicada a taxa
de IVA correspondente;
N) A sentença recorrida assenta maioritariamente a sua fundamentação no princípio da neutralidade
fiscal, contudo, o presente recurso contrapõe o princípio da legalidade, visto que a TOS não consubstancia uma operação económica da concessionária para o cliente final, no entanto, esta será englobada,
por força de lei (art.º 16º, nº5 alínea a) do CIVA), no valor tributável sujeito à taxa de IVA;
O) Padece, assim, a sentença recorrida de erro de julgamento, pois não se procedeu a uma análise
exaustiva dos factos e da sua subsunção ao direito, sendo que teria de redundar na aplicação da norma
vinda de referir;
P) Após a entrada em vigor do ETAF e CPTA, passou-se de um contencioso de mera anulação,
fortemente imitador dos poderes de decisão do juiz e destinado à mera defesa da legalidade, para um
contencioso de plena jurisdição, que proporciona uma tutela jurisdicional mais efectiva, aumentando-se
os poderes de cognição do juiz;
Q) Deve constar da sentença: a identificação das partes e do objecto em litígio, a fixação das
questões a solucionar, a fundamentação, discriminando os factos provados e a aplicação do direito,
culminando com a decisão, à luz do art.º 607º do CPC;
R) Salvo o devido respeito, entendemos que a sentença recorrida peca na aplicação do direito,
visto que se impunha a alusão ao art.º 16º, nº5 alínea a) do CIVA e como tal a improcedência da presente impugnação.
Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, ordenando-se, em consequência,
a substituição da douta sentença recorrida, por outra em que, após a análise do seu mérito, se julgue
improcedente, por não provada, a presente impugnação, com as legais consequências.
Contra-alegou a recorrida, tendo concluído:
1. Bem andou o Mmo. Juiz a quo ao decidir que não há lugar à incidência de IVA sobre as TOS
refaturadas ou redebitadas pela Recorrida aos seus clientes ao abrigo do contrato de concessão com o
Estado Português e nos termos regulamentados pela ERSE.
2. Contrariamente ao que alega a AT, não se aplica o disposto no artigo 78.º, alínea a) da Diretiva
do IVA e no artigo 16º n.º 5, alínea a) do CIVA para incluir as TOS redebitadas aos clientes no valor
tributável de IVA.
3. Com efeito, inexiste uma relação direta – “um nexo direto e necessário entre o serviço prestado e contravalor recebido”, como referiu o Advogado-Geral do TJUE nas conclusões apresentadas
no processo n.º C-246/08 - entre o recebimento das TOS dos clientes e uma prestação que lhes seja
dirigida pela Recorrida, havendo apenas, e no limite, um nexo incidental e indireto.
4. Se as TOS não forem pagas às autarquias locais, a consequência é apenas a constituição de
uma dívida, sem qualquer efeito legal sobre o contrato de concessão com o Estado Português ou sobre
a licença de comercialização de gás natural de último recurso concedida pela DGEG — Direção-Geral
de Energia e Geologia, ou seja, o não pagamento prévio não constitui obstáculo legal ao exercício de
qualquer atividade por parte da concessionária.
5. A cobrança e pagamento das TOS é meramente incidental ou lateral à atividade da Recorrida e
não um pressuposto desta, já que é um tributo local cujo pagamento não constitui requisito prévio ou
condição de legalidade para exercício das atividades concessionadas (distribuição de gás) e licenciadas
(comercialização de gás).
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6. Acresce que a base tributável de IVA tem subjacente uma ideia de sinalagmaticidade e só pode
ser constituída por aquilo que seja a contrapartida efetivamente obtida pelo sujeito passivo do destinatário do bem ou adquirente do serviço, sendo que as TOS repercutidas aos clientes não representam a
contraprestação de uma transação praticada pela Recorrida a favor daqueles (cfr. artigo 73º da Diretiva
do IVA e artigo 16º, n.º 1 do CIVA).
7. As atividades da Recorrida estão sujeitas a regulação e, por conseguinte, a remuneração a receber dos clientes (comercializadoras e consumidores finais) é constituída exclusivamente por tarifas
fixadas pela ERSE, sendo que as TOS não se integram nas referidas tarifas.
8. Por outro lado, o facto gerador específico das TOS, que é a utilização individualizada do subsolo pela Recorrida para instalação da rede de gás, está totalmente desligado do facto gerador de IVA
(v.g. fornecimento de gás), sendo que, à luz da jurisprudência do TJUE, se os dois factos tributários
são distintos e estão totalmente dissociados entre si, como é o caso, não existe o nexo direto entre o
tributo e a transação cuja existência é indispensável à inclusão do primeiro na base tributável de IVA.
9. Sem prejuízo do exposto, deve sempre reconhecer-se que a incidência de IVA sobre o redébito
das TOS atenta contra o princípio da neutralidade que rege o sistema comum do IVA, como bem decidiu
o Mmo, Juiz a quo.
10. Se num primeiro momento - o da liquidação pelo sujeito ativo das taxas - as TOS não estão
sujeitas a IVA por força do disposto no artigo 2º, n.º 2 do CIVA, o redébito do valor exato destas taxas,
sem qualquer margem ou valor acrescentado, como in casu sucede, também deve beneficiar da não
sujeição a imposto.
11. A AT tem sufragado a tese de que a natureza da despesa incorrida pelo sujeito passivo, bem
como o enquadramento desta em sede de IVA, têm reflexos no tratamento em sede de IVA da operação subsequente de redébito da despesa, sendo que pode não haver lugar à sujeição a IVA da despesa
redebitada se, se verificarem certos condicionalismos.
12. No caso concreto, estão demonstrados todos os pressupostos de exclusão da tributação em
IVA dos redébitos de despesas exigidos pela AT nas várias instruções administrativas citadas nos autos:
(i) a despesa sujeita a refaturação não está sujeita a IVA; (ii) nas faturas emitidas pela Recorrida aos
seus clientes consta a discriminação do valor das TOS, com a indicação do município que as cobra e o
respetivo montante; (iii) o montante redebitado ou refaturado corresponde apenas ao valor efetivamente
pago às autarquias.
13. Do ponto de vista da essência e da natureza conceptual do IVA e, bem assim, do princípio da
neutralidade e da uniformidade do IVA, é inadmissível tributar uma despesa que está fora do campo
de incidência do IVA apenas pelo facto de o seu montante ser repercutido, ainda mais quando nesta
operação de redébito não é acrescentada qualquer margem nem, verdadeiramente, qualquer valor (cfr.
os considerandos n.º 5 e 7 da Diretiva do IVA).
14. Decorre da jurisprudência do TJUE que o princípio da neutralidade, estruturante deste imposto harmonizado, é tributário de uma lógica de igualdade, obrigando a que determinada prestação
de serviços/transmissão de bens, independentemente da qualidade e/ou quantidade do(s) respetivo(s)
prestador(es), i.e. da natureza ou do número de sujeitos existentes numa dada cadeia produtiva, receba tratamento idêntico/uniforme em sede de IVA (cfr. Acórdãos n.º C-216/97, de 07/09/1999, caso
Gregg n.º C-29/08, de 29/10/2009, caso Skatteverket vs. AB SKF; n.º C-141/00, de 10/02/2002, caso
Ambulanter Pffegedienst Kügler Gmbh, vs. Finanzamt für Körperschaften / in Berlin; n.º C-481/98,
de 03/05/2001, caso Comissão vs. República Francesa; Conclusões da Advogada-Geral Juilane Kokott
no processo n.º C-357/07, caso TNT Post UK Ltd),
15. No âmbito comunitário, cumpre ainda realçar que no recente Acórdão do TJUE n.º C-224/11,
de 17/01/2013, no caso BGZ Leasing foi defendida de forma clara a doutrina de que o princípio da
neutralidade do IVA impõe que o tratamento em IVA de uma determinada despesa (não sujeição ou
isenção) deve ser mantido quando o montante exato dessa despesa — como acontece no caso das TOS
— é refaturado a um terceiro.
16. Por fim, não é pelo facto de o Tribunal não ter utilizado na fundamentação da sua decisão uma
norma que a AT entendia ser aplicável, embora nunca antes a tenha invocado, que há erro de julgamento,
até porque constitui princípio geral de direito que o juiz não está vinculado às alegações das partes no
tocante ao direito (iura novit curia).
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso, por não provado, com a consequente manutenção, na íntegra, da sentença recorrida.
Requer-se ainda seja ordenado, nos termos do disposto no artigo 267,º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, no caso de V. Exas. entenderam que é necessário à boa decisão da causa,
o reenvio prejudicial para o TJUE tendo em vista o esclarecimento das questões supra identificadas.
O Ministério Público, notificado pronunciou-se pela procedência do recurso com a consequente
revogação da sentença recorrida. Levantou contudo a hipótese de se justificar, previamente à decisão
do presente recurso, o reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça da União Europeia, para apreciação
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da questão da admissibilidade da inclusão das TOS no valor tributável para efeitos de IVA, face ao
disposto no artº 78º alínea a) da Directiva 2006/112/CE.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
1 - A Impugnante é concessionária em regime de exclusivo do serviço público essencial da rede
de distribuição de gás natural e dos seus gases de substituição na Zona Centro Interior cfr. a minuta do
contrato de concessão que foi aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 98/2008, publicada
no D.R., 1.ª série, n.º 119, de 23.06.2008 e integralmente disponível para consulta em www.dgeg.pt.
2 - A cláusula 7ª do contrato de concessão entre o Estado e a Impugnante, sob a epígrafe “Direitos
e obrigações da Concessionária”, enuncia no seu n.º 2: “Assiste à Concessionária o direito de repercutir
sobre os utilizadores das suas infra-estruturas, quer se trate de entidades comercializadoras de gás ou
de consumidores finais, o valor integral de quaisquer taxas, independentemente da sua designação,
desde que não constituam impostos directos, que lhe venham a ser cobrados por quaisquer entidades
públicas, directa ou indirectamente atinentes à distribuição de gás, incluindo as taxas de ocupação do
subsolo cobradas pelas autarquias locais”.
3 - Estabelece o n.º 3 da cláusula 7ª do contrato de concessão: “Na sequência do estabelecido no
n.º 2 e no que respeita às taxas de ocupação do subsolo a liquidar pelas autarquias locais que integram
a área da concessão, os valores pagos pela Concessionária em cada ano civil serão repercutidos por
município, sobre as entidades comercializadoras utilizadoras das infra-estruturas ou sobre os consumidores finais servidos pelas mesmas nos termos a definir pela ERSE”.
4 - Na sequência da regulamentação efectuada pela ERSE, conforme previsto no n.º 3 da cláusula 7ª
do contrato de concessão, a Impugnante passou a repercutir aos seus clientes as TOS liquidadas e pagas
às autarquias integradas na sua área de concessão.
5 - A Impugnante repercute as TOS mediante a inclusão na factura emitida aos clientes de uma
rubrica adicional, autónoma, contendo o valor do tributo (que corresponde àquilo que foi efectivamente
pago, como impõe o contrato de concessão) e a indicação do município a que a TOS respeita.
6 - Os valores concernentes às TOS são registados pela Impugnante em contas de terceiros apropriadas.
7 - Na sequência da informação vinculativa emanada pela DSIVA em 03.08.2011, a Impugnante
procedeu à liquidação de IVA sobre o montante das TOS respeitante a Janeiro de 2012, e obteve um
montante de imposto de € 14.718,30.
8 - A Impugnante apresentou reclamação graciosa da autoliquidação referida no n.º anterior, a qual
foi indeferida com base no entendimento constante da aludida informação vinculativa.
B) MATÉRIA DE FACTO NÃO PROVADA
Com interesse e relevância para a decisão a proferir, nada mais se julgou provado.
Há agora que apreciar, primeiramente, do reenvio prejudicial a dirigir ao TJUE, nos termos do
disposto no art. 267º do TFUE.
Dispõe esta norma que, 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
atos adotados pelas instituições, órgãos ou organismos da União. (…) Sempre que uma questão desta
natureza seja suscitada perante qualquer órgão 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 suscetíveis de
recurso judicial previsto no direito interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão ao Tribunal.
(…) Se uma questão desta natureza for suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional
nacional relativamente a uma pessoa que se encontre detida, o Tribunal pronunciar-se-á com a maior
brevidade possível …”.
Nos presentes autos coloca-se a questão de saber se, no momento da repercussão no consumidor final da Taxa de Ocupação do Subsolo (TOS), cobrada pelos Municípios aos fornecedores de gás
canalizado, como a recorrida, deve ou não incidir IVA sobre essa mesma Taxa.
Não está em causa nos presentes autos a legalidade e o valor da Taxa cobrada, nem a possibilidade
de repercussão do valor dessa mesma Taxa sobre o consumidor final.
Entendeu-se na sentença recorrida, que sufragou o entendimento da recorrida, no essencial, que,
“…a repercussão do valor das TOS é uma operação meramente financeira que nem sequer constitui
uma actividade económica na acepção do artigo 9.º, n.º 1 da Directiva do IVA, daí que não caiba no
âmbito de incidência do imposto.
Essa repercussão não constitui uma operação com substância económica ou um acto de consumo
porque nem sequer gera valor acrescentado para qualquer dos operadores económicos, pelo que, à luz
da legislação comunitária e da melhor doutrina, não pode ser tributada em IVA.”.
Pelo contrário, a recorrente Fazenda Pública, entende que deverá sempre incidir o imposto do
IVA sobre tal Taxa, quando repercutida sobre o consumidor final, uma vez que a isso obriga o disposto
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nos “…art.ºs 73º e 78º da Directiva 2006/112 de 28 de Novembro de 2006, quer do art.º 16º, nºs 1 e 5
alínea a) do CIVA (porque daí) se retira 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, incluindo os impostos, direitos, taxas e outras imposições, com excepção
do próprio imposto sobre o valor acrescentado”.
Identificada a dissonância de interpretações das normas em análise – no essencial o artigo 16º,
n.º 5, alínea a) do CIVA reproduz o teor do artigo 78º, alínea a) da Directiva 2006/112/CE- incumbiria
a este Supremo Tribunal fazer uma interpretação de tais normas, de modo a dar uma solução à questão
que divide as partes.
No entanto, e como já anteriormente se apontou, não sendo clara a interpretação a fazer dos preceitos
Comunitários que regulam a matéria, isto é, não se apresentando a sua interpretação e aplicação de tal
modo clara e evidente que não admita margem para dúvida ou incerteza, impõe-se como obrigatória a
consulta ao TJUE, para que delimite e forneça os elementos de interpretação indispensáveis à melhor
aplicação do direito.
E, assim sendo, devem colocar-se duas questões àquele TJUE, que permitiriam, a final, concluir
pela (i)legalidade da liquidação e pela correcta actuação da Administração Tributária.
A primeira, e sufragando a posição da AT, passa por saber se a repercussão daquela TOS no consumidor final, deve ainda ser incluída no preço do gás fornecido e, em função da resposta que venha
a ser dada a esta dúvida, a segunda prende-se com a possibilidade de fazer incidir o imposto do IVA
sobre tal montante repercutido.
Assim, formulam-se as seguintes questões:
I-O Direito da União, em especial o disposto no artigo 78º, alínea a) da Directiva 2006/112/
CE, opõe-se a que, a TOS paga pela distribuidora de Gás seja repercutida no consumidor final,
em singelo e de forma autónoma, relativamente ao preço que este paga pelo gás consumido, isto
é, sem ser incluída nesse preço?
Se se concluir por uma resposta negativa a esta primeira questão suscita-se ainda a seguinte
questão:
II-O Direito da União, em especial o disposto nos artigos 73º a 79º da Directiva 2006/112/CE,
opõe-se a que, a TOS paga pela distribuidora de Gás quando repercutida no consumidor final,
em singelo e de forma autónoma, relativamente ao preço que este paga pelo gás consumido, não
seja considerada valor tributável?
Nestes termos, acordam em conferência os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal, de harmonia com os poderes conferidos pelo art. 202.º da Constituição da República
Portuguesa, em:
A) Submeter à apreciação do Tribunal de Justiça da União Europeia as questões prejudiciais supra
enunciadas sob os n.ºs. I e II; e, em consequência,
B) Suspender esta instância de recurso, nos termos do art. 267.º do TFUE;
C) Ordenar a passagem de carta com pedido de decisão prejudicial, acompanhada do translado
do processo, incluindo cópias da petição inicial, da sentença, das alegações de recurso da recorrente
e contra-alegações da recorrida, bem como de todas as peças processuais posteriores e fotocópia dos
diplomas legais mencionados no presente acórdão.
Não são devidas custas.
D.N.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Aragão Seia (relator) — Ascensão Lopes — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Pressupostos.
Sumário:
Atenta a natureza excepcional do recurso de revista previsto no artigo 150.º do CPTA,
(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), não
se verificam os respectivos pressupostos se as questões suscitadas não envolvem
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operações de especial complexidade lógica ou jurídica, não apresentam potencialidade de expansão e não se verifica necessidade de intervenção do órgão de cúpula
da jurisdição para melhor aplicação do direito.
Processo n.º 1852/13-30.
Recorrente: A…, L.da
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A………, Lda., com os demais sinais dos autos, vem interpor recurso de revista excepcional,
nos termos do artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em
14/05/2013, no processo que aí correu termos sob o n.º 06096/12.
1.2. Termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
1 - O Acórdão em causa, emerge de Acção Administrativa Especial intentada pela recorrente,
tendo como fundamento a omissão de notificação que devia ter recebido, dando-lhe conhecimento da
fixação do valor patrimonial de um prédio em resultado de avaliação efectuada pela AT, na sequência
ter sido por si alienado.
2 - Conforme se encontra exaustivamente alegado no articulado inicial da acção, designadamente
nos seus pontos 4º, 5º, 6º, 8º, 10º, 33º, 34º, 35º, 36º e 54º, o que motivou a recorrente a vir a juízo foi
o facto de não ter sido notificada, o que no seu entendimento determina a ineficácia jurídica do acto
tributário (não notificado) de fixação do valor patrimonial tributário.
3 - Toda a matéria alegada na P.I., se dirige a fundamentar a ineficácia jurídica relativamente
à recorrente, acto tributário (não notificado) de fixação do valor patrimonial tributário, não obstante
no pedido, por manifesto erro material de escrita, inferível da “desadequação” da causa de pedir relativamente ao pedido, ser peticionada a inexistência jurídica do acto tributário de fixação do valor
patrimonial tributário.
4 - Ora tal pedido, assume-se, não se compagina com a matéria articulada em sede de causa de
pedir, o que determinaria face a uma análise liminar do articulado inicial, a possibilidade e mesmo
necessidade da prolação de um despacho de aperfeiçoamento dirigido à recorrente.
5 - Por determinação do art. 140º, tendo em vista a previsão do art. 88º, ambos do CPTA, tal faculdade estava conferida ao Juiz Relator, nos termos dos arts. 700º nº1 b) e d) do CPC conjugado com
os arts. 508º e 265º n.º 2 do mesmo Código.
6 - No Acórdão em recurso, é invocado o preceito do art. 289º n.º 3 do CPC, o (qual) se encontra
há muito revogado, pela redacção conferida a esse artigo pelo DL 329-A/95 de 12/12, pelo que, quanto
seja com referência ao mesmo, sustentado no Acórdão, deve ser revogado.
7 - Por outro lado, relevante, o Acórdão ora em crise, peca por excesso de pronúncia, pois as
alegações da AT no recurso que apresentou no TCA, incidem exclusivamente na preterição da formalidade do art. 91º n.º 4 do CPTA, e não na questão da existência ou não do acto, como foi apreciada
na 1ª instância.
8 - O Acórdão decidiu pois para além do que lhe foi pedido, pois a AT pretendia a revogação da
sentença em sede de recurso, com fundamento na preterição de tal formalidade processual e não, porque
não o invocou, por que entenda que não ocorre a inexistência do acto notificando.
9 - O Acórdão ora em crise, além do mais que se deixou apontado, peca por excesso de pronúncia.
10 - Sendo que pretendendo o Acórdão pronunciar-se além do que lhe foi colocado à apreciação
pela AT, deveria ter declarado a ineficácia do acto, tal como a ora recorrente nas circunstâncias já amplamente alegadas, sempre pretendeu e fundamentou.
11 - Sem prejuízo de ora se decidir também sobre o que em sede de “questão prévia” a ora recorrente alega.
12 Nos termos do art. 150º do CPTA, é admitida a revista para o STA, nos termos aí estatuídos,
o que em nosso entender e face ao que tem vindo a ser tramitado e decidido nos autos, é o caso do
presente recurso,
13 - Pelo que e tendo como objectivo a melhor aplicação do direito, deve o presente recurso ter
provimento, determinando-se designadamente a ineficácia do acto tributário (não notificado) de fixação
do valor patrimonial tributário.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O Tribunal Central Administrativo Sul, por acórdão de fls. 185/186, desatendeu o requerido
quanto ao pedido de aclaração/reforma e à arguição de nulidade, por excesso de pronúncia, do acórdão
recorrido e procedeu à rectificação do «erro ou lapso palmar ou manifesto» na parte em que se menciona
o n.º 3 do art. 289º do CPC, substituindo a expressão «norma do art. 289º, n.º 3 do CPC», por «norma
do art. 288º, n.º 3 do CPC».
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1.5. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«1. O recurso foi admitido na espécie revista, como resulta da referência no despacho de admissão
ao art. 150º CPTA (fls. 192).
2. A intervenção do Ministério Público nos recursos jurisdicionais interpostos no âmbito do CPTA
é subsequente à sua notificação (art. 146º n.º 1 CPTA).
3. O Ministério Público suscita expressamente questão de inconstitucionalidade, nos seguintes
termos:
O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos é característico da jurisdição
administrativa, como claramente resulta de:
a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência paralela à constante do art. 24º
n.º 2 ETAF 2002 (cf. art. 26º ETAF 2002);
b) impossibilidade de integração da lacuna por via de interpretação analógica ou extensiva da
norma citada, recusada pelos princípios hermenêuticos;
c) composição da formação incumbida da apreciação preliminar sumária dos pressupostos substantivos do recurso: três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso Administrativo
(art. 150º n.º 5 CPTA);
d) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso
Administrativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos; cfr. deliberação
n.º 1313/2004, 26.01.2004 do CSTAF).
No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso tributário pronuncia-se doutrina
qualificada (José Casalta Nabais, Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei Geral Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário Cadernos de Justiça Administrativa n.º 61
Janeiro /Fevereiro 2007 p.13; Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário
anotado e comentado 6ª edição 2011 Volume IV anotação 37 ao art. 279º CPPT p. 390).
Neste contexto deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com fundamento na
inconstitucionalidade das seguintes normas:
- norma constante do art. 150º n.º 1 CPTA, na interpretação segundo a qual a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da matéria para o conhecimento de recurso de revista interposto de acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo, por violação da reserva relativa de competência legislativa da
Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais (art. 165º n.º 1 alínea p) CRP
numeração RC/97);
- norma constante do art. 26º alínea h) ETAF 2004 (aprovado pela Lei n.º 13/2002, 19 fevereiro),
na interpretação segundo a qual a competência para o conhecimento do recurso de revista é deferida pela
norma constante do art. 150º n.º 1 CPTA, por violação da reserva relativa de competência legislativa
da Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais (art. 165º n.º 1 alínea p)
CRP numeração RC/97).
4. Sem prescindir
A intervenção processual do Ministério Público, circunscrevendo-se à apreciação do mérito do
recurso, é posterior à apreciação preliminar sumária sobre a verificação dos pressupostos para conhecimento do recurso, por formação constituída pelos três juízes mais antigos da secção (arts. 146º n.º 1
e 150º n.º 5 CPTA)»
1.6. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram-se provados os factos seguintes
A) A sociedade A…….., Lda. (doravante apenas Autora) é uma sociedade por quotas, com sede
à …….. n.º …….., Edifício ………., freguesia de São Martinho, no Funchal, constituída por B……..
e C………, Lda., obriga-se com a assinatura do seu gerente B…… (fls. 48, dos autos);
B) A Autora tem por objecto a construção de edifícios, compra para revenda de propriedades,
exploração de hotéis, pensões, pousadas, estalagens, motéis, hotéis apartamentos, aldeamentos turísticos
e hospedarias e casas de hóspedes, constituição exploração e compra e venda de direitos de habitação
periódica (fls. 48, dos autos);
C) A sociedade D……., Lda. é uma sociedade por quotas, com sede ao ………., Camacha, constituída por B…….., E………., F……… e G…… e obriga-se com a assinatura de dois gerentes, sendo
obrigatória a assinatura de B….. (fls. 45 e 46, dos autos);
D) Por escritura pública de compra e venda celebrada em 13 de Maio de 2005, no Cartório Notarial
do Funchal, B……… e H….. em representação da sociedade A…….., Lda., NIPC ………, com sede
à Estrada ……… n.º …….., Edifício ……., freguesia de São Martinho, no Funchal, vendeu à sociedade D…….., Lda., com sede ao Sítio ……., Camacha, neste acto representada por E…….., F…….. e
G…….., pelo preço de 550.000,00 (Euros) o prédio urbano, porção de terreno destinado à construção,
ao Sítio ……. para a Cidade, freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, inscrito na matriz predial
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sob o art. 5266 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Santa Cruz sob o n.º 03736/14052002
(contrato de compra e venda junto ao processo administrativo);
E) Foi realizada avaliação ao imóvel identificado no ponto anterior tendo sido atribuído o VPT
de € 3.001.920,00
F) Foi enviada notificação, com aviso de recepção, à Autora, para a morada sita Estrada ……..,
……… ………, Funchal, da avaliação do imóvel com o número de registo RY089957798PT (fls. 92,
dos autos);
G) O Aviso de Recepção foi assinado por I…….., com o n.º de BI …….. (fls. 92, dos autos);
H) Do aviso de recepção não consta qualquer data (fls. 92, dos autos);
I) A A foi notificada para apresentar a declaração modelo 22 de substituição relativa ao ano de
2005, por ter sido fixado em 2008 o VPT do imóvel;
J) A A requereu ao Serviço de Finanças de Santa Cruz a emissão de certidão com dados e elementos
relativos ao processo de fixação do valor patrimonial do imóvel, nos termos do art. 37º do CPPT e qual
a data da notificação (fls. 17, dos autos);
L) A certidão requerida foi emitida em 19 de Junho de 2009 e onde consta (fls. 18, dos autos):
- o valor patrimonial tributário para o prédio alienado em resultado da avaliação foi de
€ 3.001.920,00;
- do sistema informático resulta que foi emitido em 19-02-2008 o ofício n.º 4242862 e remetido
pelo correio com o registo n.º RY089957798PT, recebido em 27-02-2008, pelo utilizador CTT.
M) A A requereu a instauração do procedimento para prova do valor efectivo da transacção, ao
abrigo do disposto nos arts. 129º n.º 3 do CIRC e 91º da LGT;
N) Em 25-11-2009 deu entrada a presente acção (carimbo aposto no rosto de fls. 1, dos autos).
3.1. O Exmo. Senhor Procurador Geral-Adjunto sustenta que o recurso excepcional de revista não
é admissível em sede de contencioso tributário e suscita, por isso, a inconstitucionalidade, (i) quer da
norma constante do n.º 1 do art. 150º do CPTA, na interpretação segundo a qual a Secção de Contencioso Tributário do STA é competente em razão da matéria para o conhecimento de recurso de revista
interposto de acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário do TCA, (ii) quer da norma
constante da alínea h) do art. 26º do ETAF de 2004 (aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19/2), na interpretação segundo a qual a competência para o conhecimento do recurso de revista é deferida pela norma
constante do art. 150º n.º l do CPTA, inconstitucionalidades estas resultantes da violação da reserva
relativa de competência legislativa da Assembleia da República sobre organização e competência dos
tribunais (al. p), do n.º 1, do art. 165º da CRP, numeração da RC/97).
Importa, portanto, apreciar, desde já, tais questões.
Vejamos.
3.2. A inadmissibilidade desta espécie de recurso em contencioso tributário tem sido sustentada
por alguma doutrina:
- desde logo, pelo Prof. Casalta Nabais (Cfr. Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 61- Janeiro/Fevereiro de 2007, p.13.) que conclui pela inadmissibilidade face à circunstância de o art. 26º do
ETAF (aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 19/2 e em vigor desde 1/1/2004) não conter norma de teor
idêntico à do n.º 2 do seu art. 24º (que inclui na competência da Secção de Contencioso Administrativo
do STA o conhecimento dos recursos de revista sobre matéria de acórdãos da Secção de Contencioso
Administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos e dos Tribunais Administrativos de Círculo),
sendo que a remissão genérica do art. 2º, alínea e) do CPPT, não constitui apoio suficiente para se poder
concluir pela aplicação em processo judicial tributário do recurso de revista excepcional previsto no
mencionado art. 150º do CPTA;
- e também o Cons. Lopes de Sousa se pronuncia pela inadmissibilidade deste recurso em sede de
contencioso tributário (Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado,
Vol. IV, 6ª edição, Áreas Editora, 2011, anotação V-37-a) ao art. 279º, p. 390);
- e a nível jurisprudencial, não obstante a anterior jurisprudência constante, por exemplo, dos
acs. desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 27/9/05, rec. n.º 489/05, de 18/4/2007, rec.
n.º 097/07 e de 16/1/08, rec. n.º 0564/07 (que afirmava a inadmissibilidade do recurso com base no
disposto no n.º 1 do art. 5º da Lei n.º 15/2002, de 22/2, segundo o qual as disposições do CPTA não
se aplicam aos processos que se encontrem pendentes à data da sua entrada em vigor e também não
são aplicáveis aos processos pendentes as disposições que introduzem novos recursos que não eram
admitidos na vigência da legislação anterior), a jurisprudência mais recente e maioritária deste mesmo
Tribunal consolidou-se no sentido de que é admissível no contencioso tributário este recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA (cfr., entre muitos outros, os acs. desta Secção do
STA, de 4/10/2006, rec. n.º 854/06; de 29/11/2006, rec. n.º 729/06; de 12/12/2006, rec. n.º 584/06; de
30/5/2007, rec. n.º 257/07; de 30/5/2007, rec. n.º 285/07; de 2/7/2008, rec. n.º 173/08; de 14/7/2008,
rec. n.º 0410/08; de 16/11/2011, rec. n.º 0740/11; de 14/12/2011, rec. n.º 01075/11; de 12/1/2012, rec.
n.º 0899/11; de 12/1/2012, rec. n.º 01139/11; de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11; de 14/3/2012, rec. n.º 1110/11;
de 21/3/2012, rec. n.º 84/12; de 26/4/2012, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12; de 16/5/2012, recs.
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nºs. 0357/12 e 083/12; de 23/5/2012, rec. n.º 0434/12; de 30/5/2012, rec. n.º 0415/12; de 15/5/2013,
rec. n.º 01368/12).
E como se diz neste último, cuja fundamentação sufragamos, «a admissibilidade deste recurso no
contencioso tributário tem sustentáculo formal no art. n.º 26º, alínea h), do ETAF, e no art. 2º, alínea c),
do CPPT, já que a remissão a que se refere esta alínea c) tem natureza dinâmica e não estática: as
normas sobre processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes do CPTA e não
as da LPTA.
Como se deixou afirmado nesses acórdãos, «quanto ao facto de no art. 26º do ETAF, em que se
fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não
existir norma semelhante à do art. 24º, n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele
art. 150º, não nos parece significativo.
Isto porque o art. n.º 26º, alínea h), estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe
conhecer “De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão
do art. 2º, alínea c), do CPPT, as normas do CPTA, onde se inclui o art. 150º citado, tratando-se de
matéria tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.
Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo,
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151º, abertura cuja amplitude se estende
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada
dos tribunais tributários (art. 280º, n.º 5, do CPPT).”
Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se assemelham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.
De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos
tribunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.
E que dizer do argumento de que “mantém-se a admissibilidade generalizada de recurso de decisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15-9-1997,
assegurada pelo art. 120º do ETAF de 1984”. Trata-se de uma garantia do passado. Mas para o futuro?
Por que razão há-de ser negado aos administrados contribuintes um direito de que gozam os outros
cidadãos (administrados)?
Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista,
não visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou
sobreposição com o regime de recurso previsto no art. 284º do CPPT.
De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional
de revista, previsto no art. 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por
aplicação subsidiária do art. 2º, alínea e) do CPPT.
É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo,
poderia gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava
Lebre de Freitas (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116), sendo agora tal recurso admitido no
processo civil, não faria sentido excluí-lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente
violação do direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts. 13º,
n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP.».
Torna-se, assim, claro que o recurso excepcional de revista é admissível no contencioso tributário,
não por via da interpretação analógica ou extensiva do art. 24º, n.º 2, do ETAF de 2002, mas antes por
força da aplicação da norma contida no art. 26º, alínea h), do mesmo ETAF e por força da expressa
remissão para as normas do CPTA e do CPC contidas nas alíneas c) e e) do art. 2º do CPPT.
Neste contexto, cai imediatamente por terra a questão da inconstitucionalidade de natureza
orgânica invocada, na medida em que ela tinha por pressuposto a aplicabilidade a esta Secção de
Contencioso Tributário da norma de competência contida no art. 24º, n.º 2, do ETAF.»
Em suma, dado que, por um lado, este recurso é admissível no contencioso tributário por força
da aplicação da norma contida na alínea h) do art. 26º do ETAF de 2002 (e não por via da interpretação analógica ou extensiva do n.º 2 do seu art. 24º) e dado que, por outro lado, é inquestionável que
aquele art. 26º do ETAF, fixando a competência da Secção do Contencioso Tributário do STA, comina
na alínea h) que cumpre a esta Secção conhecer «De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei»,
e que as als. c) e e) do art. 2º do CPPT contêm expressa remissão para as normas do CPC e do CPTA
(e, por conseguinte, também para o art. 150º deste último diploma legal), fica claro que a competência
desta Secção de Contencioso Tributário para conhecer do recurso excepcional de revista se encontra
estabelecida na lei.
Assim improcedendo, pois, a questão (atinente às inconstitucionalidades de natureza orgânica)
invocada pelo MP.
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4.1. Importa, então, e antes de mais, apreciar se o recurso dos autos é admissível face aos pressupostos de admissibilidade contidos no próprio art. 150º do CPTA, em cujos nºs. 1 e 5 se estabelece:
«1 - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode
haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito.
(…)
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 objecto de apreciação preliminar
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de
Contencioso Administrativo».
4.2. Interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste
recurso (cfr., por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela
sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente,
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-se como o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e
93/VIII, a uma “válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que
definiu: 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.
Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera 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». (1)
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa [relevância
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão
do recurso para uma melhor aplicação do direito (2)], também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:
a) o preenchimento do conceito indeterminado de (i) relevância jurídica fundamental se verificará, 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” e o preenchimento do conceito
de (ii) 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”;
b) só ocorre clara necessidade da admissão da revista para melhor aplicação do direito quando se
verifique 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 (com a consequente
necessidade de garantir a uniformização do direito, sobretudo quando a decisão nas instâncias seja
ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por
se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na
resolução dos litígios) impondo-se, então, por objectivamente útil, a intervenção do STA, como órgão
de regulação do sistema.
Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática
que deve ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da
revista e esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites
da situação singular (a «melhor aplicação do direito» deve resultar, como se disse, da possibilidade
de repetição num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização
do direito: «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») - cfr. o ac. desta Secção do STA, de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros,
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os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07; de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de
7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, de 26/4/12, recs. nºs.
1140/11, 237/12 e 284/12, de 23/5/2012, rec. n.º 434/12, de 30/5/2012, rec. n.º 415/12, de 30/4/2013,
rec. n.º 378/13, de 18/6/2013, recs. nºs. 506/13, 571/13 e 735/13.
E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessariamente
ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 627º, n.º 2, 635º, nºs. 1 e 2, e 639º, nºs. 1 e 2 do
novo CPC (3) - neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013,
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13.
4.3.1. A recorrente/autora peticionou na presente acção administrativa especial a declaração de
inexistência jurídica do acto administrativo tributário de fixação do valor patrimonial de um prédio,
com fundamento em que não foi notificada da fixação desse valor.
A sentença proferida em 1ª instância julgou a acção procedente.
E tendo a Fazenda Pública recorrido para o TCA Sul, foi ali proferido o acórdão recorrido que,
dando provimento ao recurso, julgou a acção improcedente e manteve o acto de avaliação (fixação
de valor patrimonial) com fundamento em que ao únicos vícios invocados respeitam não ao acto de
avaliação mas, antes, ao acto de notificação.
4.3.2. Invoca agora a recorrente (cfr. as Conclusões 1ª a 4ª) que, apesar de toda a matéria alegada
na PI estar dirigida para fundamentar a ineficácia jurídica daquele acto de fixação do valor patrimonial
tributário (por não lhe ter sido notificado) e apesar de, por manifesto erro material, se verificar uma
desadequação entre o pedido e a causa de pedir (invocou-se a ineficácia jurídica do acto, por falta de
notificação, mas pediu-se a declaração de inexistência jurídica do próprio acto) o Tribunal recorrido
deveria ter equacionado a possibilidade e/ou mesmo a necessidade da prolação de um despacho de
aperfeiçoamento.
E mais invoca (na Conclusão 6ª) que no acórdão é referido o art. 289º n.º 3 do CPC, apesar de o
mesmo estar revogado (pela redacção conferida a esse artigo pelo DL 329-A/95 de 12/12), bem como
(nas Conclusões 7ª a 11ª) que o acórdão peca por excesso de pronúncia, pois as alegações da AT no recurso que apresentou no TCA, incidem exclusivamente na preterição da formalidade do n.º 4 do art. 91º
do CPTA e não na questão da existência ou não do acto, como foi apreciada na 1ª instância.
Sendo nesta base e por reporte ao objectivo da melhor aplicação do direito (cfr. a Conclusão 13ª)
que a recorrente entende estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista
excepcional (art. 150º do CPTA).
4.3.2. Afigura-se-nos, porém, que não estão verificados os requisitos de admissibilidade do recurso
de revista excepcional:
a) Por um lado, o recurso excepcional de revista não é o meio adequado para conhecimento de
eventuais nulidades da decisão recorrida, nomeadamente, no caso, por excesso de pronúncia.
b) Por outro lado, no que respeita à alegação de que o acórdão se refere ao n.º 3 do art. 289º do
CPC, apesar de o mesmo estar revogado, a recorrente esqueceu que no posterior acórdão (proferido
em 3/10/2013 - fls. 185/186) em que o TCAS, embora haja desatendido o pedido de aclaração/reforma
e a arguição de nulidade, por excesso de pronúncia, não deixou de proceder à rectificação do «erro ou
lapso palmar ou manifesto» na parte em que se menciona o n.º 3 do art. 289º do CPC, substituindo a
expressão «norma do art. 289º, n.º 3 do CPC», por «norma do art. 288º, n.º 3 do CPC».
c) Por outro lado, ainda, o erro na apreciação da provas e na fixação dos factos materiais da causa
também não pode ser objecto de revista (nº 4 do art. 150º do CPTA): 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.
d) Acresce que a questão em causa não reveste uma complexidade manifestamente superior ao
comum, tendo relevado para a respectiva decisão, apenas a consideração de que são actos diferentes e
não confundíveis, o acto de avaliação e o acto de notificação desse acto.
Exara-se, com efeito, no acórdão recorrido:
«Desenhada legalmente a figura da notificação, duas características importantes dela ressaltam:
a primeira é que tal notificação constitui um acto posterior ao do acto levado ao conhecimento do
interessado; a segunda, é que lhe é exterior, bem podendo esta encontrar-se eivada de vícios ou erros
que a afectem enquanto veículo ou instrumento capaz de transportar tal acto até ao conhecimento desse
destinatário, que em nada colidem com a perfeição do acto comunicado, cuja legalidade apenas pode
ser aferida pelos pressupostos próprios dele que não do acto de notificação, o que bem se compreende,
tendo em conta o objecto e fins visados por cada um desses actos.
Assim, qualquer erro ou ilegalidade do acto de notificação em si, não se comunicando ao acto
notificado, é irrelevante para aferir da respectiva legalidade, apenas podendo afectar a sua eficácia,
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não produzindo efeitos quanto a esse destinatário enquanto tal notificação não ocorrer - cfr. n.º 1 do
seu art. 36º - o que de resto constitui jurisprudência corrente, designadamente do STA.
Volvendo ao caso dos autos, tendo em conta que os únicos vícios assacados pela ora recorrida
quanto a tal acto de avaliação se situam eu localizam nesse acto de notificação, posterior e exterior,
pois, a tal avaliação – cfr. os artigos 10º e segs. da sua petição da acção - com base neles jamais a
mesma poderia obter ganho de causa na presente acção em que peticionou a declaração de inexistência
jurídica do acto administrativo tributário de fixação do valor patrimonial, de resto, categoria jurídica
que alguns autores negam existir, sendo que o CPA apenas conhece e regula como formas de invalidade
do acto, a sua nulidade ou o regime regra, a sua anulação - cfr. seu art. 133º e segs. - sendo em todo o
caso, para quem o admita, que apenas existe tal vício de inexistência do acto quando lhe faltem elementos
contidos na sua própria noção, ou quando seja violado um requisito que a lei considere necessário para
que a conduta do órgão administrativo se diga querida, por ex. o acto praticado sob reserva mental ou
coacção absoluta, vícios em todo o caso, que jamais a ora recorrida assaca a tal acto.»
A questão que se pretende ver reapreciada pelo STA não tem, portanto, a exigível relevância
jurídica ou social fundamental, pois que não estamos perante questão cuja complexidade seja de considerar superior ao comum (em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, em razão de
um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, com necessidade de
compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos ou, ainda, em razão de análise
que suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina).
Aliás a recorrente também se limita, em termos de alegação quanto aos pressupostos da admissibilidade do recurso, a invocar o «objectivo da melhor aplicação do direito» (cfr. a Conclusão 13ª).
e) Finalmente, é de referir que a questão apreciada no acórdão recorrido, para lá dos seus contornos claramente casuísticos e necessariamente ligados à própria apreciação da materialidade em que
assenta, também não comporta, face a esta natureza casuística e singular, potencialidade de expansão
de controvérsia.
E igualmente se não vislumbra 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”.
f) Em suma, analisadas as alegações da recorrente em confronto com a decisão recorrida, não se
consegue identificar nelas qualquer questão susceptível de ser conhecida no recurso de revista, que
possa ser qualificada como revestindo importância fundamental, seja pela relevância jurídica, seja pela
repercussão comunitária.
Pelo que, no caso concreto, o recurso de revista excepcional não é admissível.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão
preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques
da Silva.
(1) Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2.ª ed., p. 323 e Comentário ao Código de Processo
nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss.
(2) Sobre esta matéria, cfr. Miguel Ângelo Oliveira Crespo, O Recurso de Revista no Contencioso Administrativo,
Almedina, 2007, pp. 248 a 296.
(3) Correspondentes aos artigos 676.º, n.º 2, 684.º, n.os 1 e 2, e 685.º-A, n.os 1 e 2, do anterior CPC.

Acórdão de 2 de Julho de 2014.
Assunto:
Impugnação Judicial. Tempestividade. Revisão oficiosa. Indeferimento tácito.
Sumário:
I — Não apenas o pedido de revisão apresentado dentro do prazo de reclamação administrativa, mas também o pedido de revisão oficiosa da liquidação com fundamento
em erro imputável aos serviços apresentado no prazo de 4 anos, aproveitam ao
sujeito passivo para efeitos de lançar mão da impugnação judicial em caso de
indeferimento tácito.
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II — É que, não estando legalmente estabelecida a distinção entre as duas situações
para efeitos de utilização da presunção de indeferimento tácito, não cabe ao juiz
distingui-las na tentativa de obviar a que os prazos de impugnação administrativa
e contenciosa possam ser “contornados”, antes se lhe impõe o conhecimento das
pretensões dos contribuintes feitas valer através dos meios que o legislador coloca
ao seu dispor para tutela dos seus direitos.
Processo n.º 1950/13-30.
Recorrente: 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 – A…………, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do
Tribunal Tributário de Lisboa, de 14 de Março de 2012, que, na impugnação judicial por si deduzida
do indeferimento tácito do pedido de revisão oficiosa de liquidação de IRS relativa ao ano de 2003,
no valor de €3.578,02, julgou verificada a excepção peremptória da caducidade do direito de acção,
absolvendo a Fazenda Pública do pedido.
A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1.ª A liquidação fiscal impugnada está ferida de várias ilegalidades que convergem no seguinte:
- inclui indevidamente na sua incidência um ganho (mais valia) efectivamente obtido, mas que
não é todavia passível de tributação, pelas razões jurídicas que vão alegadas na petição inicial – seus
n.ºs 12 a 17.1 – e respectiva documentação anexa, razões que estão em correspondência com a realidade efectivamente ocorrida, e contrariante de forma inequívoca, da realidade que os serviços fiscais
imaginaram; releva, obviamente, a realidade efectiva, comprovada pela documentação junta aos autos
e à p.i., a qual, como vem alegado não é passível de tributação por força do disposto no n.º 5 alínea a)
do art. 10.º do CIRS;
2.ª As ilegalidades antes referidas, porque patentes no pedido de revisão apresentado nos termos
do art. 78.º da LGT, pelo contribuinte/recorrente, deviam ter sido reconhecidas pelos serviços fiscais
competentes que, aparentemente desatentos, omitiram a decisão expressa desse pedido, que é obrigatória por lei (art. 56.º da LGT), confiantes no indeferimento tácito que entretanto ocorreu, também
ele com cobertura legal;
3.ª Só que essas ilegalidades, imputáveis sem dúvida aos serviços fiscais também podiam e deviam
ter sido oficiosamente por eles corrigidas, nos termos e por força, conjugadamente, dos art.ºs 54.º,
n.º 1 c/ e 78.º, n.º 1 da LGT e art. 93.º do CIRS, no prazo de 4 anos (v. supra n.º 9);
4.ª O tribunal recorrido, na sua aliás douta sentença, devia ter conhecido destas ilegalidades,
tanto mais quanto é certo, elas, legalmente, devem ser objecto de conhecimento oficioso (v. supra
n.ºs 10 e 11 e n.º 2, sua parte final, do art. 660.º do CPC);
5.ª A sentença recorrida terá assim e também cometido erro de julgamento ao considerar procedente a excepção invocada pela Administração Tributária de caducidade do direito de acção do
recorrente, por uso intempestivo deste direito, com absolvição da Fazenda pública do pedido formulado; seguramente não terá ocorrido essa intempestividade como vem referido supra sob o n.º 9;
6.ª Em consequência, impunha-se ao Tribunal competente conhecer do mérito da presente acção
judicial, designadamente nos seus aspectos substantivos, proposta pelo contribuinte, de modo a tomar
em consideração os factos provados por documentos e fixados no probatório da sentença recorrida,
fazendo o exame critico dessas provas, resolvendo todas as questões submetidas à sua apreciação e
conhecendo oficiosamente as antes referidas ilegalidades da liquidação fiscal impugnada, como é
imperativo legal (v. arts. 659.º, n.º 3 e 660.º, n.º 2 do CPC e arts. 123.º e 124.º do CPPT); isso não
aconteceu.
7.ª A sentença recorrida terá assim violado os seguintes preceitos legais:
CIRS: arts. 10.º n.º 5 a/ e 57.º n.º 3;
LGT: arts. 54.º, n.º 1 c), 55º, 56º, 58º, 78º e 99.º, n.º 1;
CPPT: arts. 13.º, 45.º, 123.º e 124.º;
CPC: arts. 659.º n.º 3 e 660.º n.º 2
CRP: art. 268.º n.º 4.
Termos em que, com o douto suprimento de V. Exas, se espera que o presente recurso, uma vez
aceite e comprovado, venha a ser considerado totalmente procedente, mediante a revogação da douta
sentença recorrida e a prolação de uma nova decisão, pelo Tribunal de recurso ou pelo Tribunal recorrido, como melhor se entender, com legais consequências, nomeadamente com reembolso ao recorrente
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dos valores da liquidação impugnada e já pagos, acrescidos dos juros indemnizatórios conforme pedido
na petição inicial, como nos parece de elementar, JUSTIÇA
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 123
e 124 dos autos, concluindo no sentido de que deverá ser concedido provimento ao presente recurso
e, consequentemente, ser revogada a sentença recorrida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É apenas a de saber se, como decidido, é intempestiva a impugnação judicial deduzida pela ora
recorrente do indeferimento tácito de pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação de IRS sindicado
no qual a ora recorrente solicitava a revisão oficiosa da liquidação.
5 – Matéria de facto:
É do seguinte teor o probatório fixado na sentença recorrida:
1. A impugnante adquiriu por compra, em 1989, uma casa destinada a sua habitação própria e
permanente pelo montante de €9.975,96 (informação, a fls. 45);
2. Por escritura de 24/09/2003, vendeu aquele imóvel pelo preço de €187.050,00 (fls. 30 do
apenso instrutor);
3. Apresentou, em 30/04/2004, declaração de rendimentos mod. 3/IRS relativa ao ano de 2003
acompanhada do Anexo G, no qual declarou a venda do artigo 135-U, Fracção “F” da freguesia de
………, concelho de Lisboa, pelo valor de €187.050,00, adquirido em 1989, pelo preço de 9.975,96, tendo
preenchido o campo 503 do quadro 5 com o valor do empréstimo bancário ainda em dívida de €5.636,00
e o campo 504 do anexo com o valor que pretendia reinvestir de €159.615,00 (fls. 77 do apenso instrutor);
4. Em Julho/2005, a impugnante adquiriu, por compra, para sua habitação própria e permanente
uma outra casa, pelo preço de €194.531,18;
5. Aquisição essa titulada por escritura de “compra e venda e mútuo com hipoteca”, lavrada em
29/07/2005 dela constando como valor de aquisição, os referidos €194.531,18 e de mútuo, a importância de €55.000,00 (fls. 16 do apenso instrutor);
6. Em 2006, apresentou declaração de rendimentos mod. 3/IRS relativa ao ano de 2005, acompanhada do respectivo anexo G, tendo preenchido o campo 508 do quadro 5 com o valor reinvestido
de €181.414,00 na aquisição do artigo 02251-U da freguesia de ………, concelho de Torres Vedras
(fls. 79 e informação a fls. 80, ambas do apenso instrutor);
7. Com referência ao ano de 2003, foi efectuada a liquidação n.º 2004 5004115199, de 29/09/2004,
na importância de €3.578,02, com data limite de pagamento em 08/11/2004 (demonstração de liquidação de IRS, a fls. 76 do apenso instrutor);
8. A referida liquidação foi paga em 30/12/2004 (vinheta de pagamento aposta na demonstração
de liquidação, a fls. 12 e informação a fls. 38 do apenso instrutor);
9. Em 13/09/2006, a impugnante requereu ao sr. Chefe de Finanças, ao abrigo do disposto no art. 78.
º, n.º 2, da LGT, “a revisão da liquidação n.º 20045004115199, relativa ao ano de 2003, na importância
de €3.578,02, operada em 25-09-2004, pelo Serviço Central de IR da DGCI” – vd. fls. 70 do apenso;
10. A presente impugnação deu entrada no então Tribunal Administrativo e Fiscal de Loures em
07/03/2007, conforme carimbo aposto na petição inicial, a fls. 2;
11. Até à apresentação da impugnação judicial, nenhuma decisão recaíra sobre o pedido de
revisão oficiosa da liquidação (informação, fls. 44).
6 – Apreciando.
6.1 Da julgada extemporaneidade da impugnação judicial
A decisão recorrida, a fls. 89 a 95 dos autos, julgou verificada a excepção de caducidade do direito
de impugnar, suscitada pela Fazenda Pública na sua contestação e corroborada pelo Ministério Público
em 1.ª instância, no entendimento de que apenas o pedido de revisão apresentado dentro do prazo de
reclamação administrativa aproveita ao sujeito passivo para efeitos de lançar mão da impugnação
judicial em caso de indeferimento tácito, nos termos do preceituado no art. 57.º, n.ºs 1 e 5, da LGT, não
valendo o mesmo para os outros casos de revisão do acto tributário (em que o pedido não é efectuado
dentro do prazo de impugnação administrativa), mesmo quando a denominada «revisão oficiosa» é
pedida pelo sujeito passivo (cfr. decisão recorrida, a fls. 94 dos autos). Em conformidade, entendeu a
sentença recorrida que, tendo em conta, por um lado, que a declaração de rendimentos foi apresentada
em 30/04/2004; que a liquidação por ela originada tem data de 29/09/2004, o prazo de pagamento
voluntário em 08/11/2004 e foi paga em 30/12/2004, e que, por outro lado, o pedido de revisão oficiosa
deu entrada nos serviços em 13/06/2006, logo se alcança que o pedido de revisão foi apresentado
muito depois de esgotados os prazos de impugnação administrativa (…) pelo que, não pode o sujeito
passivo prevalecer-se da presunção de indeferimento tácito para lançar mão da impugnação judicial,
como fez, pois que, a não se entender assim, estaria encontrada a via para contornar os prazos de
reacção graciosa e contenciosa dos actos tributários previstos nas leis tributárias (idem).
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Discorda do decidido a recorrente, imputando à decisão recorrida erro de julgamento ao considerar
procedente a excepção invocada pela Administração Tributária de caducidade do direito de acção do
recorrente, por uso intempestivo deste direito, com absolvição da Fazenda Pública do pedido formulado
e alegando que seguramente não terá ocorrido essa intempestividade como vem referido supra sob o
n.º 9 (cfr. conclusão 5.ª das suas alegações de recurso).
O Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto no seu parecer junto aos autos pronunciou-se no sentido no provimento do recurso, pois que «(…), como decorre da lei e constitui jurisprudência pacífica
deste Supremo Tribunal, a revisão oficiosa de actos tributários a que alude a parte final do n.º 1, do
art. 78.º da LGT “por iniciativa de administração tributária” pode realizar-se a pedido do contribuinte
(art. 78.º n.º 7 da LGT). // O indeferimento, expresso ou tácito, desse pedido de revisão é susceptível de
impugnação contenciosa, nos termos do art. 95.º n.º 1 e 2, alínea d) da LGT e art. 97.º, n.º 1, alínea d)
do CPPT, quando estiver em causa a apreciação da legalidade do acto de liquidação, não prejudicando
essa possibilidade, salvo melhor entendimento, a circunstância do pedido de revisão oficiosa ter sido
apresentado muito depois de esgotados os prazos de impugnação administrativa, mas dentro do prazo
dos 4 anos para a revisão do acto de liquidação “por iniciativa de administração tributária”. // Ora, nos
termos do art. 102.º, n.º 1, alínea d) do CPPT, na redacção anterior à Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dez.,
era de 90 dias, contados a partir da formação do indeferimento tácito, o prazo para a dedução da impugnação. // Sendo de 6 meses o prazo para a formação do indeferimento tácito, nos termos do disposto
no art. 57.º, n.º 1, da LGT, na redacção anterior à Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dez., e tendo o pedido
de revisão sido formulado em 13.06.2006 (ponto 9 do probatório), é de concluir que o indeferimento
tácito se formou em 13.12.2006, momento a partir do qual se contavam os 90 dias para a apresentação
da impugnação, nos termos do art. 102.º, n.º 1, alínea d) do CPPT. //Tendo a impugnação dado entrada
no TAF de Loures em 07.03.2007 (ponto 10 do probatório) a mesma será tempestiva.»
Pouco mais há a acrescentar, para fundamentar a procedência do recurso, do que o que consta do
parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste STA, no trecho transcrito no parágrafo
precedente.
Apenas uma nota adicional, para consignar que a interpretação constante da decisão recorrida – que
nega a possibilidade de lançar mão do indeferimento tácito do pedido de revisão oficiosa da liquidação
para efeitos de impugnação judicial, admitindo-a apenas nos casos de revisão oficiosa solicitada pelo
contribuinte no prazo de reclamação administrativa (a que se refere a 1.ª parte do n.º 1 do artigo 78.º da
Lei Geral Tributária - LGT) –, procede a uma distinção que nem tem apoio legal, nem se mostra minimamente adequada, porquanto, uma vez admitida a possibilidade de a “revisão oficiosa” da liquidação
com fundamento em erro imputável aos serviços ser desencadeada por iniciativa do sujeito passivo (o
que constitui jurisprudência pacífica desta Secção – cfr., por todos o Acórdão de 29 de Maio de 2013,
rec. n.º 0140/13, e demais jurisprudência aí citada -, e a própria lei admite – cfr. o n.º 7 do artigo 78.º
da LGT), e havendo dever legal de decisão desta por parte da Administração tributária (artigo 56.º da
LGT), ter-se--á de admitir a impugnabilidade da decisão que sobre tal pedido venha a ser proferida ou de
reagir contra o silêncio que sobre ele recair (desde que, obviamente, tempestivamente apresentados).
Não cabe ao juiz estreitar a via para contornar os prazos de reacção graciosa e contenciosa dos
actos tributários previstos nas leis tributárias quando a lei a franqueia, menos ainda estreitá-la em
prejuízo do direito de acesso aos tribunais por parte dos contribuintes para tutela dos seus direitos.
O recurso merece provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e
julgar tempestiva a impugnação, baixando os autos ao tribunal “a quo” para que prossigam, se a tal
nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 2 de Julho de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Fonseca
Carvalho.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Acção Administrativa Especial. Recurso Jurisdicional. Competência.
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Sumário:
I — No regime dos recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à
jurisdição administrativa e tributária é aplicável o regime previsto no CPTA como
legislação subsidiária, por força do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT.
II — O recurso per saltum previsto no art. 151.º do CPTA só é admitido desde que se
encontrem preenchidos os requisitos seguintes: (i) o fundamento do recurso consista
apenas na violação de lei substantiva ou processual; (ii) o valor da causa, fixado
segundo os critérios estabelecidos nos arts. 32.º e segs., seja superior a três milhões
de euros ou seja indeterminável (n.º 1 do art. 151.º); (iii) incida sobre decisão de
mérito; (iv) o processo não verse sobre questões de funcionalismo público ou de
segurança social (n.º 2 do art. 151.º).
III — A tal não obsta o disposto nos arts. 26.º e 38.º do ETAF, pois, sendo certo que a
repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos,
nada obsta a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição
hierárquica, regulem de modo que conduza a resultado diverso (como sucede, v.g.,
no art. 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão
do n.º 2 do art. 279.º do CPPT).
Processo n.º 165/14-30.
Recorrente: A…
Recorrido: Instituto da Segurança Social, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga na
acção administrativa especial com n.º 1201/07.6BEBRG
1. RELATÓRIO
1.1 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou improcedente a acção administrativa especial aí interposta por A… (a seguir Autora ou Recorrida) contra o “Instituto da Segurança
Social, I.P.” (a seguir Entidade recorrida), pedindo que se declara que «por ser advogada, está excluída
do âmbito de aplicação do Dec.-Lei n.º 329/93, de 25 de Setembro, com a redacção dada pelo Dec.-Lei
n.º 240/96, de 14 de Dezembro», que «nenhumas contribuições são devidas […] ainda que relacionadas
com o exercício da actividade de formadora profissional» e que seja declarado inválido o acto pelo
qual a Entidade recorrida lhe liquidou as contribuições que considera em dívida.
1.2 Inconformada com essa sentença, a Autora dela interpôs recurso para o Tribunal Central
Administrativo Norte, apresentando com o requerimento de interposição do recurso as respectivas
alegações, que resumiu nas conclusões de fls. 112 e 113.
1.3 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo.
1.4 A Recorrida contra alegou, pugnando pela manutenção do decidido na sentença.
1.5 Remetidos os autos ao Tribunal Central Administrativo Norte, aí foi proferido acórdão declarando aquele Tribunal incompetente em razão da hierarquia e declarando como tribunal competente o
Supremo Tribunal Administrativo. Isto, em síntese, porque entendeu que nas conclusões do recurso se
questiona apenas a interpretação e aplicação da lei que foram efectuadas na sentença recorrida, motivo
por que, atentas as regras dos arts. 26.º, alíneas a) e b), e 38.º, alínea a), do Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais (ETAF), a competência em razão da hierarquia para conhecer do presente
recurso será do Supremo Tribunal Administrativo.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público
nos termos do disposto no art. 146.º, n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA).
1.7 Porque o Tribunal Central Administrativo Norte se declarou incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso e que a competência para o efeito é deste Supremo Tribunal Administrativo, a primeira questão que cumpre apreciar e decidir é a da competência em razão da hierarquia,
sobre a qual as partes puderam já pronunciar-se.
***
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Sendo que o Tribunal Central Administrativo Norte se pronunciou no sentido da sua incompetência
em razão da hierarquia para conhecer do recurso e declarou competente para o efeito este Supremo
Tribunal Administrativo, há que reapreciar a questão – que é de conhecimento oficioso e pode ser
arguida ou suscitada até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. art. 16.º do CPPT (1) e art. 13.º (2)
do CPTA) –, sabido que é que este Supremo Tribunal não está vinculado por aquela decisão e que, em
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caso de decidir em sentido divergente, é esta decisão que deve prevalecer, atento o disposto no n.º 2
do art. 5.º do ETAF (3).
2.2 DA INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EM RAZÃO
DA HIERARQUIA
Para apreciar a questão da competência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia, vamos louvar-nos no recente acórdão, de 14 de Janeiro de 2014, proferido no processo 1495/12 (4),
que passamos a transcrever, quase integralmente, dispensando as aspas a fim de agilizar a inserção das
adaptações requeridas pelas circunstâncias do caso sub judice.
A acção administrativa especial é regulada pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 97.º do CPPT (5), sendo que, por força do disposto no
art. 191.º do CPTA (6), a remissão que nesta norma é feita para o regime do recurso contencioso tem
de considerar-se feita para o regime da acção administrativa especial (7).
O presente recurso é interposto da sentença proferida na acção administrativa especial instaurada
em ordem à declaração de que não são devidas contribuições para a Segurança Social pela actividade
desenvolvida pela Autora.
Ou seja, o presente recurso jurisdicional, interposto da decisão proferida no âmbito de uma acção
administrativa especial, encontra-se sujeito às regras previstas no CPTA, como resulta do estatuído no
n.º 2 do art. 279.º do CPPT (8).
Com efeito, a acção administrativa especial constitui um meio processual comum à jurisdição
administrativa e tributária e do art. 278.º do CPPT resulta inequivocamente que o regime de recursos
que nele se encontra previsto só se aplica aos processos regulados nesse mesmo Código. Pelo que, na
falta de indicação do regime de recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à jurisdição administrativa e tributária há aplicar o regime previsto no CPTA como legislação subsidiária,
por força do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT.
Aliás, o n.º 2 do art. 97.º do CPPT impõe que se aplique às acções administrativas especiais (antigo recurso contencioso) o regime previsto nas normas sobre processo nos tribunais administrativos,
e nesse regime inserem-se, naturalmente, as normas referentes aos recursos jurisdicionais que nesses
processos sejam interpostos (9).
Neste contexto, importa ter em conta o disposto no art. 151.º, n.º 1, do CPTA, segundo o qual o
recurso per saltum para o Supremo Tribunal Administrativo só pode ocorrer «Quando o valor da causa
seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável e as partes, nas suas alegações, suscitem
apenas questões de direito (…)».
Como referem MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA (10),
este recurso per saltum só é admitido desde que se encontrem preenchidos os seguintes requisitos: «(a) o
fundamento do recurso consista apenas na violação de lei substantiva ou processual; (b) o valor da
causa, fixado segundo os critérios estabelecidos nos artigos 32.º e seguintes, seja superior a três milhões
de euros ou seja indeterminável (artigo 151.º, n.º 1); (c) incida sobre decisão de mérito; (d) o processo
não verse sobre questões de funcionalismo público ou de segurança social (artigo 151.º, n.º 2)».
No caso, o valor da acção é de € 15.567,90, que foi o indicado na petição inicial e é o que resulta
da aplicação das regras do art. 32.º do CPTA.
Assim sendo, atento o disposto no art. 31.º, n.º 2, alínea c) do CPTA (11) e no já citado n.º 1 do
art. 151.º do mesmo código, verifica-se uma circunstância que, desde logo, exclui que o recurso possa
assumir-se como uma revista a dirigir ao Supremo Tribunal Administrativo e impondo-se, consequentemente, observar o disposto no n.º 3 do mesmo art. 151.º do CPTA, segundo o qual «Se, remetido o
processo ao Supremo Tribunal Administrativo, o relator entender que as questões suscitadas ultrapassam o âmbito da revista, determina, mediante decisão definitiva, que o processo baixe ao Tribunal
Central Administrativo, para que o recurso aí seja julgado como apelação, com aplicação do disposto
no artigo 149.º».
Concluímos, portanto, pela incompetência, em razão da hierarquia, desta Secção de Supremo
Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso, sendo competente para o seu conhecimento
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Norte.
Nem se diga que ao caso não se aplica o disposto no art. 152.º do CPTA por a distribuição da
competência entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, no que
se refere ao contencioso tributário, dever ser a que resulta dos arts. 26.º e 38.º do ETAF, motivo por que
sempre competiria à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer
dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com exclusivo fundamento em matéria
de direito [cfr. art. 26.º, alínea b) do ETAF] e à Secção de Contencioso Tributário dos tribunais centrais
administrativos conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários, salvo o disposto na referida
alínea b) do art. 26.º [cfr. art. 38.º, alínea a) do ETAF].
Na verdade, sendo certo que a repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo
e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos, nada obsta
a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição hierárquica (12), regulem de modo
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que conduza a resultado diverso noutras situações, como sucede, v.g., no art. 151.º do CPTA, quando
aplicável no contencioso tributário por remissão do n.º 2 do art. 279.º do CPPT.
Do exposto resulta que o presente recurso jurisdicional deve baixar ao Tribunal Central Administrativo Norte, para aí ser julgado como apelação.
2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, sendo as dos n.ºs I e II decalcadas do
sumário doutrinal do referido acórdão de 15 de Janeiro de 2014:
I - No regime dos recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à jurisdição
administrativa e tributária é aplicável o regime previsto no CPTA como legislação subsidiária, por força
do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT.
II - O recurso per saltum previsto no art. 151.º do CPTA só é admitido desde que se encontrem
preenchidos os requisitos seguintes: (i) o fundamento do recurso consista apenas na violação de lei
substantiva ou processual; (ii) o valor da causa, fixado segundo os critérios estabelecidos nos arts. 32.º e
segs., seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável (n.º 1 do art. 151.º); (iii) incida sobre
decisão de mérito; (iv) o processo não verse sobre questões de funcionalismo público ou de segurança
social (n.º 2 do art. 151.º).
III - A tal não obsta o disposto nos arts. 26.º e 38.º do ETAF, pois, sendo certo que a repartição
de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos,
em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos, nada obsta a que outros preceitos, contidos em
diploma legal com igual posição hierárquica, regulem de modo que conduza a resultado diverso (como
sucede, v.g., no art. 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão do n.º 2
do art. 279.º do CPPT).
***
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário acordam, em conferência, em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente para conhecer do presente recurso e ordenar a baixa dos autos ao competente Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso
Tributário), para que o recurso aí seja julgado como apelação (n.º 3 do art. 151.º do CPTA).
Sem custas. Após o trânsito, devolva os autos ao Tribunal Central Administrativo Norte.
*
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia - Casimiro Gonçalves.
(1) «1 - A infracção das regras de competência em razão da hierarquia e da matéria determina a incompetência absoluta
do tribunal.
2 - A incompetência absoluta é de conhecimento oficioso e pode ser arguida pelos interessados ou suscitada pelo Ministério Público ou pelo representante da Fazenda Pública até ao trânsito em julgado da decisão final».
(2) «O âmbito da jurisdição administrativa e a competência dos tribunais administrativos, em qualquer das suas espécies,
é de ordem pública e o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria».
(3) «Existindo, no mesmo processo, decisões divergentes sobre questão de competência, prevalece a do tribunal de
hierarquia superior».
(4) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
cdde4b7cdc8f22ba80257c68005954a6?OpenDocument.
A mesma posição foi também adoptado no acórdão de 12 de Fevereiro de 2014, proferido no processo n.º 1847/13,
ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
3da6692a0400989f80257c85005199a4?OpenDocument.
(5) «O recurso contencioso dos actos administrativos em matéria tributária, que não comportem a apreciação da
legalidade do acto de liquidação, da autoria da administração tributária, compreendendo o governo central, os governos
regionais e os seus membros, mesmo quando praticados por delegação, é regulado pelas normas sobre processo nos tribunais
administrativos».
(6) «A partir da data da entrada em vigor deste Código, as remissões que, em lei especial, são feitas para o regime
do recurso contencioso de anulação de actos administrativos consideram-se feitas para o regime da acção administrativa
especial».
(7) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado,
Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 4 ao art. 97.º, pág. 35.
(8) «Os recursos dos actos jurisdicionais sobre meios processuais acessórios comuns à jurisdição administrativa e
tributária são regulados pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos».
(9) Sobre esta matéria, cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, II volume, anotação 14 i2) ao art. 97.º, pág. 49, e IV volume, anotação 3 ao art. 279.º, pág. 321.
(10) Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativo, 3.ª edição, Almedina, 2010, anotação 1 ao
art. 151.º, pág. 999.
(11) «2 - Atende-se ao valor da causa para determinar:
[…]
c) Se cabe recurso da sentença proferida em primeira instância e que tipo de recurso».
(12) Apesar de o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais ter sido aprovado por lei (Lei n.º 13/2002, de 15 de
Fevereiro) e o Código de Procedimento e de Processo Tributário o ter sido por decreto-lei (Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de
Outubro), entre a lei e o decreto-lei não existe relação de hierarquia. Para maior desenvolvimento, J. BAPTISTA MACHADO,
Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1983, pág. 166 e segs.

2524

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Impugnação judicial. IRC. Correcção técnica. Procedimento de aplicação de cláusula
anti-abuso.
Sumário:
A administração tributária não pode operar correcção técnica, sem desencadear o
procedimento próprio de aplicação da cláusula anti-abuso, para tributar subsídio
atribuído a associação desportiva destinado à construção de estádio de futebol
e parque de estacionamento, desconsiderando a realidade dos factos e atento às
“intenções” por esta manifestadas de transferência dos activos construídos para
uma sociedade sua participada.
Processo n.º 166/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: 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 recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Equipa Extraordinária), de 25 de Setembro de 2012, que
julgou parcialmente procedente a impugnação judicial deduzida por A… contra o despacho de indeferimento de reclamação graciosa e bem assim a liquidação adicional de IRC relativa ao exercício de
2003, no valor de 1 258 658,70€ e respectivas liquidações de juros compensatórios, apresentando para
tal as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou parcialmente procedente a
impugnação deduzida contra a liquidação de IRC do exercício de 2003, na parte respeitante à correcção relativa aos subsídios recebidos para a construção do Estádio … e parques de estacionamento,
por haver considerado que a AT “considerou haver um erro ou abuso de forma … ou seja que foram
usadas formas jurídicas dirigidas à obtenção de vantagens fiscais”, fazendo então aplicação do n.º 2
do artigo 38º da LGT – a denominada cláusula geral anti-abuso, concluindo que: “Não tendo a Administração Fiscal instaurado um procedimento próprio nos termos do art. 62.º a 64.º do CPPT, não
pode proceder às correcções efetuadas, através do presente processo.”
B. Com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar-se com o doutamente decidido, padecendo a mesma de erro na análise da matéria de facto e na aplicação do direito.
Pois,
C. E como decorre dos autos, a correcção impugnada não teve por base qualquer disposição
anti-abuso, antes resultou de um procedimento de avaliação directo da matéria colectável, perante
a constatação objectiva da sujeição a IRC de subsídios recebidos pelo impugnante, uma vez que os
mesmos não foram destinados à directa e imediata realização dos fins estatutários do impetrante,
como exige o n.º 3 do art. 48.º do CIRC, na sua anterior redacção, então em vigor, e considerado pelo
impugnante na qualificação dada a esses subsídios como não tributados em IRC.
D. Não é pelo simples facto de a AT no seu relatório fundamentador afirmar que “a titularidade
jurídica do estádio pelo A… foi apenas uma questão de mera formalidade legal, e não uma verdadeira
materialidade” que se pode entender, porque assim não entendeu a AT, que existiu um erro ou abuso de
forma jurídica utilizada, e muito menos que foram usadas formas jurídicas dirigidas à obtenção de vantagens fiscais, como entendeu o Tribunal a quo, aplicando este, singelamente, o n.º 2 do art. 38.º da LGT.
Pois,
E. A aplicação desta norma não se cinge à mera prevalência da substância sobre a forma, como
entendeu o Tribunal a quo. Uma coisa é atender-se à substância económica de um determinado facto
tributário, desconsiderando apenas a forma jurídica utilizada, algo bem diferente é afirmar-se que
essa mesma desconsideração acarreta a utilização de meios artificiosos e fraudulentos.
F. Como refere J.L. Saldanha Sanches, a propósito da clausula geral anti-abuso consagrada no
n.º 2 do art. 38.º da LGT: “estamos muito longe da ideia da perspectiva económica, traduzida na mera
prevalência da substância sobre a forma: a intencionalidade da norma e os problemas a que procura
responder são os mesmos, mas os condicionalismos que rodeiam a sua aplicação são muito mais exigentes, permitindo um balizamento mais cauteloso do exercício de poderes que atribui à Administração. E
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a primeira e mais importante restrição encontra-se no conceito de negócio jurídico realizado por meios
artificiosos e fraudulentos, ou seja, um negócio jurídico que possa ser considerado, ele próprio, por
causa dos meios a que recorreu, como sendo artificioso e fraudulento” (in Os limites do Planeamento
Fiscal, Coimbra Editora, 2006, p. 170).
G. Em parte alguma da sua fundamentação entendeu a AT que o impugnante artificiosamente
ou anomalamente, utilizou formas jurídicas dirigidas à minimização ou eliminação de impostos
que seriam devidos em resultado de factos, actos ou negócios jurídicos de idêntico fim económico ou à obtenção de vantagens fiscais que não seriam alcançadas, total ou parcialmente sem
a utilização desses meios, mas tão só uma diferente interpretação dos requisitos exigidos numa
norma jurídica – n.º 3 do art. 49.º do CIRC – para que os subsídios em causa nos autos fossem
ou não sujeitos a IRC.
H. A AT apenas entendeu que os subsídios foram utilizados em infra-estruturas cujo destino não
era a directa e imediata realização dos fins estatutários do impugnante, mas em infra-estruturas cujo
destino era quando muito os directos interesses de uma outra entidade – a “B…”, tanto mais que, já
desde 2001, existia a real intenção da transferência daqueles bens (estádio e parques) imediatamente
após a realização dos jogos do Euro 2004, concretizada em 2004, com a escritura de reforço de capital
da “B…”, como entrada em espécie.
I. Se a AT ao conhecer de toda a matéria de facto, entender que a deve requalificar juridicamente,
ou seja, no caso concreto, qualifica-la como sujeita a imposto por não reunião dos pressupostos de
não sujeição, sem ter de desconsiderar actos ou negócios jurídicos, então não haverá nunca lugar à
aplicação da cláusula geral anti-abuso ou anti-elisão, como aliás não houve no caso em concreto por
parte da AT.
J. A cláusula geral anti-abuso pressupõe a utilização de estruturas jurídicas, actos ou negócios
“anómalos” como instrumentos elisivos, não decorrendo tal circunstância da factualidade apurada pela
AT e descrita no relatório, daí que, não se retira da interpretação do aí fundamentado, a interpretação
que o tribunal a quo, erroneamente extraiu.
K. Ademais, refira-se, não decorre dos factos dados como provados pelo Tribunal a quo o preenchimento dos pressupostos exigidos no n.º 2 do art. 38.º da LGT, para que a cláusula anti-abuso
fosse aplicada, ou seja,
L. não pode o Tribunal decidir pela anulação da liquidação por não instauração de um procedimento próprio nos termos do art. 62.º a 64.º do CPPT, quando ao interpretar os fundamentos invocados
pela AT determinantes da sujeição a IRC dos subsídios recebidos, entende que esta considerou haver
erro ou abuso na forma jurídica utilizada dirigida à obtenção de vantagens fiscais,
M. mas não demonstra, como deveria, para assim decidir, quais os factos dados como provados
que preenchem todos os pressupostos exigidos no art. 38.º, n.º 2 da LGT.
N. Considera a Fazenda Pública que tais factos inexistem, daí que a AT não tenha procedido à
aplicação da norma que o Tribunal entende que a AT implicitamente aplicou.
O. Isto porque a aplicação do n.º 2 do art. 38.º da LGT – a denominada cláusula geral anti-abuso – não é de tão singela aplicação, como, com o devido respeito, fez transparecer o Tribunal a
quo na sua decisão aqui recorrida.
P. Assim, sendo certo que não poderá vislumbrar-se no caso concreto a figura do antiabuso
até porque não foi essa a fundamentação que suportou a correcção aqui controvertida, dúvidas não
podem subsistir de que a conduta da AT ao não ter instaurado o procedimento específico previsto no
art. 63.º do CPPT na correcção efectuada, mostra-se legitimada, pelo que, não pode proceder a presente
impugnação, como entendeu o Tribunal, por a não ocorrência do mesmo.
Q. Deste modo, tendo o Tribunal a quo feito errada interpretação da factualidade e fundamentação
explanada pela AT, aplicando um pressuposto exigido numa norma legal não aplicada pela AT nem de
aplicar ao caso concreto, incorreu em erro de julgamento de facto e do direito aplicável, devendo em
consequência ser a sentença revogada
Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada a
sentença recorrida, com as legais consequências.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – Por Acórdão de 29 de Novembro de 2013 (a fls. 313 a 332 dos autos), o Tribunal Central Administrativo Norte julgou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecimento
do objecto do recurso e competente para o efeito este Supremo Tribunal, para o qual os autos
foram remetidos precedendo requerimento da recorrente nesse sentido (cfr. requerimento de
fls. 311 dos autos).
4 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
«(…)
A nosso ver o recurso merece claro provimento.
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Vejamos.
Nos termos do estatuído no artigo 38.º/2 da LGT, “São ineficazes os actos ou negócios jurídicos
quando se demonstre que foram realizados com o único ou principal objectivo de redução ou eliminação
dos impostos que seriam devidos em virtude de actos ou negócios jurídicos de resultado económico
equivalente, caso em que a tributação recaia sobre estes últimos.”
Ora, como resulta do probatório e sustenta a recorrente, nunca esta sustentou que os negócios
jurídicos feitos pelo recorrente e conexionados com a questão em discussão nos autos foram realizados
com o único ou principal objectivo de redução ou eliminação dos impostos que seriam devidos em
virtude de actos ou negócios jurídicos de resultado económico equivalente”.
Pelo contrário, resulta do probatório que o próprio recorrente deu a conhecer ao membro competente do Governo, aquando da atribuição do subsídio em causa, a intenção de proceder aos negócios
em causa nomeadamente à transmissão do Estádio … para a B…, SA.
Aliás, se bem analisamos a PI, nunca a recorrente A… sustentou que a AT utilizou o regime
das cláusulas anti-abuso para proceder à correcção atinente ao subsídio obtido para a construção
do Estádio …
Na verdade, é a própria recorrida que no artigo 128.º da PI diz, textualmente, que “Ora,
independentemente de tudo o mais, não se podem tributar intenções, antes haveria, se a AF efectivamente considerasse que foi utilizada uma forma jurídica dirigida à obtenção de vantagens
fiscais indevidas, que acionar o procedimento regulado no art. 63.º do CPPT, por decorrência
do enquadramento no art. 38.º da LGT, - o que não foi feito antes nem agora se sugere dever
ter sido feito … (manifestação de razoabilidade que se aplaude, malgrado, naturalmente, o decurso, há muito tempo, do prazo de três anos consignado para o efeito no n.º 3 da norma citada
no CPPT”.
Portanto, ressalvado, melhor juízo, o presente recurso jurisdicional não pode deixar de ser provido.
Uma vez que foi fixada a pertinente factualidade, nos termos do estatuído nos artigos 726.º e
715.º/2 do CPC, deve o STA conhecer das questões que ficaram prejudicadas pela solução dada à causa,
na parte recorrida, em substituição do tribunal recorrido e que são:
1. Da não retroactividade da lei (artigos 91.º a 109.º da PI);
2. Do desvio dos fins estatutários (artigos 110.º a 123.º da PI)
Para o efeito, antes de mais, impõe-se que as partes sejam ouvidas sobre tais questões, pelo prazo
de 10 dias, o que se promove (artigo 715º/3 CPC).
Termos em que deve dar-se provimento ao presente recurso jurisdicional, revogar-se a sentença
recorrida, conhecendo-se das questões prejudicadas pela solução dada à causa, em substituição do
tribunal recorrido, devendo, previamente, as partes ser notificadas para se pronunciarem pelo prazo
de 10 dias.»
Notificadas as partes do parecer do Ministério Público, veio a recorrida responder nos termos
de fls. 347 a 351 dos autos, advogando o não provimento do recurso e a confirmação da sentença
recorrida.
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 anular a liquidação de
IRC sindicada – na parte respeitante às correcções relativas aos subsídios recebidos para a construção
do Estádio … e parque de estacionamento – por a AT não ter desencadeado o procedimento próprio de
aplicação da cláusula anti-abuso prevista no n.º 2 do artigo 38.º da LGT, procedimento este regulado
nos artigos 62.º a 64.º do CPPT.
6 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso encontram-se fixados os seguintes factos:
1. O Serviço de Inspeção Tributária efetuou uma ação fiscalizadora à Impugnante a fim de informar
a ordem de serviço n.º OI200704065, tendo sido iniciada em 03.09.2007 e concluída em 12.05.2008,
cfr. documento de fls. 50 a 74 dos PA apenso aos autos, que se dá por integralmente reproduzida.
2. Na sequência da inspeção foi efetuada a liquidação n.º 2008 8310033218, no valor de
1 218 271,32€, com data limite de pagamento em 25.06.2008 (fls. 33 a 35 do PA apenso aos
autos);
3. O A… (A…) é uma pessoa coletiva de direito privado constituída como associação desportiva
de utilidade pública.
4. Do relatório da ação inspetiva, consta, nomeadamente, o seguinte:
“OBJECTIVO, ÂMBITO E EXTENSÃO DA ACÇÃO INSPECTIVA
(…)
II.2 – MOTIVO, ÂMBITO E INCIDÊNCIA TEMPORAL: Parcial IRC, exercício de 2003, que
abrange o período compreendido entre 01/07/2003 e 30/06/2004 por opção do período fiscal diverso
do ano civil (cfr. n.ºs 2 e 3 do art. 8.º do CIRC).
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II.3 – Outras situações
II.3.1 – Natureza jurídica do sujeito passivo e regime de tributação de IRC
O sujeito passivo A… (A…) é uma pessoa colectiva de direito privado, constituída como associação desportiva de utilidade pública.
Por se tratar de uma entidade que não exerce a título principal uma actividade de natureza
comercial, industrial ou agrícola, a tributação em sede de IRC incide sobre o rendimento global,
formada sobre a soma algébrica dos rendimentos líquidos das diversas categorias, determinados nos
termos do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS) e, bem assim, dos
incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito, cfr. alínea b), n.º 1 do artigo 3.º e n.º 1 do art. 48.º,
ambos do CIRC.
De acordo com o n.º 3 do artigo 11.º do CIRC, o clube é tributado pelos rendimentos que
não sejam directamente derivados do exercício das actividades desportivas e recreativas, com
as condições previstas nos números 1 e 2 do referido artigo. Especifica o n.º 3 do art. 11.º, que
os rendimentos, provenientes de qualquer actividade comercial, industrial ou agrícola exercida
ainda que a título acessório, em ligação com essas actividades desportivas e recreativas, não
estão abrangidas pela isenção de IRC. Por outro lado, o n.º 4 do artigo 3.º do CIRC define como
actividades comerciais, aquelas que consistam na realização de operações económicas de carácter
empresarial.
Actividade
(…)
III – DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE
ARITMÉTICAS À MATÉRIA COLECTÁVEL
1. DESVALORIZAÇÃO EXCEPCIONAL – art. 10.º do DR n.º 2/90 DE 12/01
1.1 Teor do requerimento apresentado pelo contribuinte
Em 15/03/2004, mediante requerimento dirigido ao Ex.mo Sr. Director-Geral dos Impostos, elaborado nos termos do n.º 3 do art. 10.º do Decreto Regulamentar (DR) n.º 2/90 de 12 de Janeiro e da
alínea b) do n.º 5 do art. 29.º do CIRC, o A… solicitou que: “lhe fosse reconhecida a perda em sede de
IRC, para efeitos de apuramento do lucro tributável do exercício de 2003, no valor de €3.293.471,55
referente às amortizações extraordinárias em elemento do activo imobilizado corpóreo com a descrição
de “Estádio e respectivas instalações adjacentes”, em consequência desvalorização excepcional”.
(sublinhado nosso)
(…)
1.3 Verificação contabilística
Procedemos à análise dos elementos contabilísticos, tendo-se constatado o seguinte:
a) foi contabilizado como perda extraordinária do exercício o valor de €3.295.738,99, correspondente ao abate do Estádio … (que corresponde ao somatório do valor indicado no requerimento,
mais um valor de €2.267,44);
b) existe conformidade entre os valores líquidos contabilísticos e as fichas previstas no art. 51.º
do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA) e mapas de amortização;
c) do valor total do abate (€3.295.738,99), o contribuinte considerou a verba de €3.007.725,98,
como custo específico da categoria B – rendimentos da actividade comercial (cfr. anexo n.º 1). De referir que, parte das amortizações relativas ao Estádio …., no valor de €342.289,15, praticadas nesse
exercício, foram, também consideradas como rendimentos da categoria B.
1.4 Custos específicos da categoria F
Até Janeiro de 2004, o Estádio … esteve cedido à sociedade A… SAD. Os rendimentos daí
provenientes foram classificados, em 2003, como rendimentos da categoria B, contudo, configuram
rendimentos da categoria F, ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do art. 8.º do Código do IRS, como,
aliás, é ressalvado no próprio Dossier Fiscal do A… desse exercício, (em relatório relativo ao
apuramento da estimativa de imposto, pg. 4). Por outro lado, o contribuinte não atendeu princípio
da consistência, já que nos exercícios anteriores, os proveitos foram tipificados como rendimentos
da categoria F e as amortizações do estádio … consideradas como custos específicos da referida
categoria (cfr. evidenciado nos mapas de “aumento da matéria colectável, que se anexam. (anexo
n.º 2).
Face ao exposto, as amortizações do Estádio … (€342.289,15) e o respectivo abate extraordinário (€3.007.725,98), num total de €3.350.015,13€, devem ser considerados encargos específicos
da categoria F, contudo não elegíveis como custos fiscais, para efeitos do apuramento do rendimento
líquido desta categoria, porque não são dedutíveis nos termos do art. 4.º CIRS. Relembra-se que, de
acordo com o art. 48.º do CIRC, no apuramento do rendimento líquido da categoria F, devem seguir-se as regras estabelecidas no CIRS. No que respeita aos rendimentos decorrentes da cedência do
Estádio … à sociedade A… SAD, no valor global de €565.500,00 (cfr. Anexo n.º 1), procedemos à sua
reclassificação como rendimentos da categoria F.
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1.5. Correcção ao rendimento global
De acordo com os quadros de apuramento da matéria colectável de IRC (cfr. art. 15.º, n.º 1
alínea b) e arts. 48.º e 49.º todos do CIRC), elaborados para efeitos dos arts. 115.º e 116.º, do CIRC,
o contribuinte apurou os seguintes rendimentos e custos:

Notas (a) os custos comuns elegíveis apurados pelo contribuinte foram de €9.571.960,22
Após reclassificação dos custos do abate extraordinário do Estádio … e respectivas amortizações,
assim como dos rendimentos de cedência, conforme descrito nos pontos anteriores, será de acrescer
ao rendimento global tributável do exercício fiscal de 2003, o valor de €3.350.015,13 (€7.563.190,76 €4.213.175,63):

Notas (a) os custos comuns elegíveis apurados pelo contribuinte foram de €9.571.960,22
2. SUBSÍDIOS OBTIDOS PARA A CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO … E PARQUE DE ESTACIONAMENTO
(…)
2.2 Natureza dos subsídios obtidos
(…)
Porém, da leitura dos contratos celebrados, verificamos que não foram especificamente regulados
os pontos, a que se referem as alíneas c) e g) do n.º 2 do art. 12.º do referido DL 432/91, ou seja:
- Não foram identificadas outras entidades eventualmente associadas à gestão do programa, seus
poderes e suas responsabilidades.
- Não ficou estabelecido qual o destino a dar aos bens construídos ao abrigo do programa e responsabilidade pela sua gestão e manutenção, bem como as garantias de afectação futura dos mesmos
bens aos fins do contrato.
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2.6 Enquadramento tributário dos subsídios atribuídos pelo IND
O A… qualificou os subsídios atribuídos para a construção da obra (Estádio … e Parque), num
total de €18.076.408,98, como rendimentos não sujeitos a IRC, ou seja subsídios não tributáveis, nos
termos do n.º 3 do art. 49.º do CIRC (com a redacção dada pelo DL n.º 287/03 de 12/11, com entrada
em vigor em 01/01/2004), por considera-los “destinados à directa e imediata realização dos seus fins
estatutários”.
Contudo, vejamos:
I) Conforme consta nos Estatutos do Clube os seus fins são (cfr. art. 4.º):
“1) visando o engrandecimento do desporto nacional:
a) Promover a educação física dos seus associados;
b) Desenvolver a prática dos desportos e proporcionar meios de recreio e cultura, em especial
aos seus associados;
c) fomentar a acção social que, pelos presentes estatutos, lhe foi cometida;
d) levar a cabo nas suas instalações, quaisquer jogos permitidos por lei, nomeadamente o Bingo,
mediante prévio licenciamento, conforme referido no DL n.º 277/82, decretos regulamentares n.ºs 41/82
e 70/82 e mais legislação aplicável.
II) Por outro lado, refere o art. 73.º dos referidos Estatutos, que:
&1.º Os subsídios atribuídos para valorização ou conservação do património do clube são obrigatoriamente, consignados à sua reintegração.” (sublinhado nosso).
III) Os subsídios atribuídos pelo IND foram integrados no património do clube (Estádio …).
Para a não sujeição a IRC destes rendimentos, o clube deveria afectar o estádio subvencionado para
a realização directa e imediata dos fins estatutários. Contudo, nunca houve a intenção de o afectar, na
medida em que o património subvencionado foi transmitido para outra entidade, cujo objecto social
é diverso, i.é, corresponde ao exercício de uma actividade comercial.
IV) Não obstante o capital social da B…, SA ser detido em 99,99% pelo A…, é aquela empresa
que detém o património (Estádio …).
Face ao exposto, os subsídios em dinheiro atribuídos pelo IND, não foram tributados porque esta,
associação desportiva (A…) os considerou aplicados em investimentos destinados a prosseguir fins
estatutários. Contudo, transfere a propriedade deste para o património de outra empresa a participada,
a qual é tributada pelo regime geral de IRC. Sabe-se de antemão, que isto viria a acontecer como o
comprova o requerimento endereçado pelo A… (associação desportiva) ao Ministro das Finanças,
o qual tem carimbo de entrada no Gabinete do Ministro datado de 06 de Abril de 2001, no qual na
pág. 9, pode ler-se o seguinte:
(…) O A… tem, por isso, interesse que, no futuro (logo que estiver construído), o novo estádio seja
“propriedade da B… Todavia, por imposição legal decorrente do contrato-programa que o A… celebrou
com o Estado português, a construção do estádio deve ser promovida directamente pelo A…
Em face desta limitação, optou-se por manter o A… como superficiário do terreno de construção
onde será implantado o novo estádio transferindo, neste momento, e por aumento de capital, apenas
a nua propriedade daquele terreno em favor da B… Concluída a construção do novo estádio, será
então transferida a respectiva propriedade em favor da B…, concluindo-se, assim, por um lado, a
transferência do “ramo de actividade” afecto à construção do novo estádio do A… e extinguindo-se,
por outro lado, o referido direito de superfície.
A transmissão, também por aumento de capital, deste imóvel, envolverá, naturalmente, a transmissão do passivo porventura associado à respectiva construção”…
Assim, afigura-se-nos que os subsídios atribuídos pelo IND ao A… devem ser tributados, porque “Estádio, depois da realização do “Euro 2004” deixou de ser propriedade do A… (associação
desportiva).
Embora, o n.º 3 do art. 49.º do CIRC, na sua anterior redacção (então em vigor), referisse
“consideram-se rendimentos não sujeitos a IRC, designadamente as quotas pagas pelos associados
em conformidade com os estatutos, bem como os subsídios e os incrementos patrimoniais obtidos
a título gratuito, uns e outros destinados à directa e imediata realização dos seus fins estatutários
“(sublinhado nosso), e os jogos do Euro 2004 tenham sido de facto disputados no estádio a que nos
referimos, o certo é que:
1) A intenção do A… era, desde logo (2001), a transferência daqueles bens (Estádio e Parque de
Estacionamento) imediatamente após a realização dos jogos para a B…, SA, como entrada em espécie,
para a realização do aumento de capital, naquela sua participada;
2) Com efeito, a confirmar que a titularidade jurídica do estádio pelo A… foi apenas uma questão
de formalidade legal, e não uma verdadeira materialidade, está a seguinte passagem no seu requerimento de 2001 (anexo n.º 6):
3) O A…, ficou, de facto, a partir de 30 de Dezembro de 2004, desprovido daquela estrutura
adequada para a realização dos fins estatutários. Actualmente, os fins estatutários da associação
prosseguem, agora sem a estrutura necessária para o efeito.
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4) Os subsídios recebidos pelo IND foram na realidade utilizados em infra-estruturas, cujo destino
não era a directa e imediata realização dos fins estatutários do A…, tal como exige o n.º 3 do art. 49.º
do CIRC para a sua não sujeição, pelo que devem ser tributados no exercício do seu recebimento, cuja
parcela foi de €11.426.597,20 no exercício fiscal de 2003 (ver ponto 2.3)
5) Pelo exercício de 2004, é concretizada a citada intenção, pois em 30 de Dezembro, é lavrada
a escritura de reforço de capital da B…, SA, aspecto jurídico que, apenas levou à concretização da
real intenção já existente em 2001, da transferência supra explanada.
Face ao exposto, propomos o acréscimo ao rendimento global tributável do exercício fiscal de
2003 a parte do subsídio recebido nesse ano, num total de €11.426.597,20 de acordo com o n.º 1 do
art. 48.º e da alínea b) do n.º 1 do art. 3.º e do CIRC (redacções dadas pelo decreto-Lei n.º 287/2003
de 12/11). (…)” (conforme consta de relatório de Inspecção constante de fls. 50 a 74 do PA apenso
aos dos autos que aqui se dá por integralmente reproduzido;
5. Em 06/06/2000, foi celebrado contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo (Estádio)
entre o A… com o Instituto Nacional de Desporto (IND) e a Sociedade …, SA, com a finalidade de
execução da obra de construção do estádio de propriedade do A… (ponto 1, da cláusula primeira do
referido contrato programa), sendo concedido ao A… “na qualidade de dono da obra, uma comparticipação financeira até ao valor de 3,25 milhões de contos” (cláusula quinta).
No contrato ficou estabelecida a utilização do estádio para a realização das atividades integradas
nas fases finais do Campeonato Europeu de Futebol em 2004 e uma cláusula de servidão desportiva,
(cláusula décima segunda) a que se refere o artigo 13.º do DL n.º 432/91 de 6/11, que determina o
regime jurídico dos contratos-programa celebrados com vista à atribuição de comparticipações financeiras no âmbito do Sistema de Apoio ao Associativismo Desportivo, ou seja cláusulas de constituição
de um direito real público de uso de bens privados, destinados a assegurar a utilização pelo público
das infraestruturas e equipamentos, conforme consta do documento de fls. 124 a 133 e 113 e 114 dos
autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido;
6. Em 17/02/2003, o A… com a Câmara Municipal do Porto (CMP), celebram um contrato-programa, com a finalidade de (cfr. cláusula 1.ª) “regular a atribuição pelo Município do Porto ao
A… de uma comparticipação financeira, sob a forma de subsídio em espécie, para a construção no
novo Estádio … O A… assume, como beneficiário do citado subsídio, a obrigação efetiva da construção
do seu novo Estádio de Futebol.
O contrato-programa estabelece o regime e destino da comparticipação financeira, cfr. cláusula 5.ª, consubstanciando-se em espécie em: entrega das parcelas n.º 4.2, 3.1 e 4.1 e ainda a cedência
das parcelas E1 e E4”.
“as parcelas E1 e E4, propriedade da CMP são entregues para a localização das novas instalações
desportivas do Segundo outorgante, não lhes podendo ser dado outro uso ou destino”.
Por outro lado, a cláusula 6.ª estabelece que o A… “é a entidade responsável pela gestão manutenção e conservação das novas instalações desportivas” cf. 134 a 139 dos autos.
7. Em 29/11/2004, através de escritura pública, a CMP cede gratuitamente, em conformidade
com o contrato-programa de 17702/2003, ao A… as parcelas de terreno E1 e E4, que correspondem a
comparticipação sob a forma de subsídio em espécie para a construção do novo Estádio (fls. 140/146
dos autos),
8. Em 30/12/2004, através de escritura pública o A… procedeu ao aumento do capital social da
sua participada B…, S.A., nos seguintes termos:
“Aumenta o capital para oitenta e seis milhões trezentos e oitenta e seis mil euros mediante a
emissão de dezasseis milhões duzentas e setenta e sete mil duzentas e quarenta acções ordinárias,
no valor nominal de 5 euros cada, integralmente preenchida pelo acionista “A…”, por entrada em
espécie na sociedade de bens e direitos que constituem uma unidade económica autónoma/complexo
multifuncional denominado estádio do … conforme consta de documento constante de fls. 147 a 151
dos autos que aqui se dá por integralmente por reproduzido;
9. Dos Estatutos do A… consta no seu art. 4.º, o seguinte: “O A… tem por objectivo:
1) Visando o engrandecimento do desporto nacional:
a) promover a educação física dos seus associados;
b) Desenvolver a prática dos desportos e proporcionar meios de recreio e cultura, em especial
aos seus associados;
c) fomentar a acção social que, pelos presentes estatutos, lhe foi cometida;
d) levar a cabo nas suas instalações, quaisquer jogos permitidos por lei, nomeadamente o Bingo,
mediante prévio licenciamento, conforme referido no DL n.º 277/82, decretos regulamentares n.ºs 41/82
e 70/82 e mais legislação aplicável.
2) Com vista à obtenção de meios económicos para o conseguimento dos fins fixados no número
anterior, o A… pode praticar quaisquer actos de natureza lucrativa, assim como pode prossegui-los
através da participação em outras pessoas colectivas, nos termos permitidos por lei. O A… pode
designadamente:
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a) Promover a constituição de sociedades desportivas através da personalização jurídica das
suas equipas que participem, ou pretendam participar em competições desportivas profissionais, e
subscrever parte do respectivo capital social;
b) Exercer directamente actividades económicas de todo o tipo, bem como tomar participações
de qualquer montante em sociedades comerciais de responsabilidade limitada, seja qual for o seu
objecto;
c) Associar-se com outras pessoas jurídicas em quaisquer associações com fins económicos,
nomeadamente consórcios;
d) Apoiar e participar em quaisquer outras iniciativas e empreendimentos de carácter financeiro.
10. Por despacho do Chefe de Divisão, de 18.01.2008, foi autorizada a prorrogação da inspecção
pelo período de 3 meses (fl. 47/48 dos autos);
11. Em 12.02.2008, a impugnante foi notificada, na pessoa de C…, da prorrogação da ação de
inspeção, por período de 3 meses em conformidade com o despacho de 18.01.2008 (fls. 46 dos autos);
12. Em 17.01.2008, foi elaborada informação pelo Inspetor tributário, na qual consta “(…) 2. No
decurso da acção foram detectados factos tributários cujo enquadramento fiscal suscitaram dúvidas,
tendo sido solicitada, em 10/12/2007, à DS IRC, a apreciação desses factos com carácter de urgência;
3. A matéria em apreciação refere-se ao enquadramento de rendimentos obtidos pelo contribuinte, no
exercício fiscal de 2003, e sua qualificação, para efeitos dos art.s 21.º, 22.º e 49.º, n.º 3 do Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) e ainda sobre o carácter da dedutibilidade nos termos do n.º 2 do art. 52.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). 4. Perante a existência
de matéria susceptível de produzir eventuais alterações às declarações fiscais, no âmbito da acção
Inspectiva em curso (0/200704065), cujo enquadramento tributário se encontra em apreciação pela
DSIRC, atendendo ao prazo normal do procedimento tributário de seis meses, previsto no art. 57.º
da LGT, propõe-se ao abrigo do estipulado na alínea a) do n.º 3 do art. 36.º do RCPIT, por se estar
perante uma situação tributária de especial complexidade, a ampliação do prazo da acção inspectiva
por um período de três meses. (…)” Cfr. fls. 48/49 dos autos;
13. A B…, S.A., é uma sociedade anónima, tem por objecto a promoção e gestão de empreendimentos imobiliários, (fls. 100 a 112 dos autos que se dá por integralmente reproduzido.)
14. O capital social é de 99,999% da A…, 0,0001% do A… (fls. 112 dos autos)
15. A Administração Tributária procedeu à liquidação adicional de IRC referente ao ano de 2004
e juros compensatórios no valor total de € 1.258.658,70, cuja data limite de pagamento era 2009.06.25,
cfr. documento de fls. 58 do PA, “Processo de Reclamação Graciosa”, que se dá por integralmente
reproduzido.
16. Em 29 de julho de 2009, foi o impugnante notificado da decisão de indeferimento da reclamação graciosa que apresentou, cfr. documentos de fls. 124 a 126 do PA “Processo de Reclamação
Graciosa”, que se dá por integralmente reproduzido.
17. Em 12.09.2008, o impugnante prestou caução através de garantia bancária emitida pelo
D…, no valor total de € 1 652 260,23 para suspender a execução fiscal. (fls. 42 do PA “Processo de
Reclamação Graciosa”)
18. Em 14 de agosto de 2009, o impugnante intentou a presente ação judicial de impugnação,
cfr. documento de fls. 1 que se dá por integralmente reproduzido.
7 – Apreciando
7.1 - Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 265 a 276 dos autos, julgou parcialmente procedente a impugnação
deduzida pelo ora recorrido contra o indeferimento de reclamação graciosa e liquidação adicional de
IRC relativa a 2003 bem como respectivos juros compensatórios, no entendimento de que a correcção
operada pela Administração Tributária ao IRC de 2003 da impugnante relativa ao subsídio atribuído
para a construção do Estádio … não podia ter lugar sem que para tal a Administração tivesse instaurado um procedimento próprio nos termos do art. 62.º a 64.º do CPPT, anulando na parte respectiva
a liquidação sindicada.
Para assim decidir considerou a sentença recorrida que resulta da interpretação do Relatório da
Inspecção tributária que a AF considerou haver um erro ou abuso na forma afirmando que a (…) titularidade jurídica do estádio pelo A… foi apenas uma questão de formalidade legal, e não uma verdadeira
materialidade (…)” ou seja que foram usadas formas jurídicas dirigidas à obtenção de vantagens fiscais
(cfr. sentença recorrida, a fls. 275, frente, dos autos), impondo-se, por isso, para legalmente operar a
correcção, que tivesse desencadeado o procedimento próprio de aplicação de cláusula anti-abuso, sendo
ilegal proceder à correcção, com aqueles fundamentos, sem ter desencadeado tal procedimento.
Insurge-se contra o decidido a Fazenda Pública, alegando, além do mais, que a correcção impugnada não teve por base qualquer disposição anti-abuso, antes resultou de um procedimento de avaliação
directo da matéria colectável, perante a constatação objectiva da sujeição a IRC de subsídios recebidos
pelo impugnante, uma vez que os mesmos não foram destinados à directa e imediata realização dos
fins estatutários do impetrante, e que não é pelo simples facto de a AT no seu relatório fundamentador
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afirmar que “a titularidade jurídica do estádio pelo A… foi apenas uma questão de mera formalidade
legal, e não uma verdadeira materialidade” que se pode entender, porque assim não entendeu a AT, que
existiu um erro ou abuso de forma jurídica utilizada, e muito menos que foram usadas formas jurídicas
dirigidas à obtenção de vantagens fiscais, como entendeu o Tribunal a quo, aplicando este, singelamente,
o n.º 2 do art. 38.º da LGT. Que em parte alguma da sua fundamentação entendeu a AT que o impugnante
artificiosamente ou anomalamente, utilizou formas jurídicas dirigidas à minimização ou eliminação
de impostos que seriam devidos em resultado de factos, actos ou negócios jurídicos de idêntico fim
económico ou à obtenção de vantagens fiscais que não seriam alcançadas, total ou parcialmente sem
a utilização desses meios, mas tão só uma diferente interpretação dos requisitos exigidos numa norma
jurídica – n.º 3 do art. 49.º do CIRC – para que os subsídios em causa nos autos fossem ou não sujeitos
a IRC, antes apenas entendeu que os subsídios foram utilizados em infra-estruturas cujo destino não
era a directa e imediata realização dos fins estatutários do impugnante, mas em infra-estruturas cujo
destino era quando muito os directos interesses de uma outra entidade – a “B…”, tanto mais que, já
desde 2001, existia a real intenção da transferência daqueles bens (estádio e parques) imediatamente
após a realização dos jogos do Euro 2004, concretizada em 2004, com a escritura de reforço de capital
da “B…”, como entrada em espécie. Conclui que tendo o Tribunal a quo feito errada interpretação
da factualidade e fundamentação explanada pela AT, aplicando um pressuposto exigido numa norma
legal não aplicada pela AT nem de aplicar ao caso concreto, incorreu em erro de julgamento de facto
e do direito aplicável, devendo em consequência ser a sentença revogada.
O Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto
aos autos e supra transcrito defende o provimento do recurso, porquanto como resulta do probatório e
sustenta a recorrente, nunca esta sustentou que os negócios jurídicos feitos pelo recorrente e conexionados com a questão em discussão nos autos foram realizados com o único ou principal objectivo de
redução ou eliminação dos impostos que seriam devidos em virtude de actos ou negócios jurídicos de
resultado económico equivalente”. Pelo contrário, resulta do probatório que o próprio recorrente deu a
conhecer ao membro competente do Governo, aquando da atribuição do subsídio em causa, a intenção
de proceder aos negócios em causa nomeadamente à transmissão do Estádio … para a B…, SA.
Vejamos.
Resulta do Relatório de Inspeção que serviu de base à “correcção técnica” controvertida nos presentes autos (transcrito, no segmento relevante, no n.º 4 do probatório fixado – cfr. o ponto 2 do referido
Relatório) que a Administração Tributária entendeu ser de sujeitar a IRC o montante dos subsídios atribuídos ao A… pelo IND para a construção do Estádio … e parque de estacionamento, não porque tais
subsídios não tenham sido efectivamente utilizados para os fins para que foram atribuídos ou porque
tais fins não sejam de considerar fins estatutários do beneficiário, antes porque a intenção do A… era,
desde logo (2001), a transferência daqueles bens (Estádio e Parque de Estacionamento) imediatamente
após a realização dos jogos para a B…, SA, como entrada em espécie, para a realização do aumento
de capital, naquela sua participada, razão pela qual se entendeu que os subsídios recebidos pelo IND
foram na realidade utilizados em infra-estruturas, cujo destino não era a directa e imediata realização
dos fins estatutários do A…, tal como exige o n.º 3 do art. 49.º do CIRC para a sua não sujeição.
Ou seja, através de mera “correcção técnica” – fundada no não preenchimento do pressuposto legal
de que dependia, nos termos da lei, a não tributação dos subsídios (destinação do subsídio à directa
e imediata realização dos seus fins estatutários) -, a Administração tributária procurou conformar a
realidade tributária de acordo com a intenção final do A… de transferência dos activos construídos
para uma sociedade sua participada (a B…), não relevando que, no exercício fiscal em causa (2003), os
equipamentos co-financiados pelos subsídios eram propriedade do A… e estavam afectos à realização
dos seus fins estatutários.
Procurou, pois, fazer “prevalecer a substância sob a forma”, mas sem que tivesse desencadeado
o procedimento próprio para o poder fazer, procedimento este que se lhe impunha observar para desconsiderar a realidade dos factos e tributar os subsídios em causa atendendo à intenção manifestada de
transferir os activos construídos para uma sociedade comercial sua participada.
É certo que no Relatório não se faz menção dos pressupostos, designadamente subjectivos, de
que depende a aplicação da cláusula anti-abuso prevista no artigo 38.º n.º 2 da Lei Geral Tributária,
a não ser por referência às “intenções”, porquanto se pretendeu alcançar por via de mera correcção
técnica fim equivalente ao decorrente de tal cláusula, mas sem os respectivos “constrangimentos”
procedimentais. Sucede, contudo, que a lei processual tributária vigente ao tempo - cfr. os n.ºs 1 e 2 do
artigo 63.º do CPPT, na redacção anterior à que lhe foi conferida pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – determinava que: 1 - A liquidação dos tributos com base em quaisquer disposições antiabuso
nos termos dos códigos e outras leis tributárias depende da abertura para o efeito de procedimento
próprio. 2 - Consideram-se disposições antiabuso, para os efeitos do presente Código, quaisquer normas
legais que consagrem 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.
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Impunha-se, pois, como bem decidido, desencadear procedimento tributário próprio para que a
correcção pudesse ter lugar com a fundamentação que a sustenta, o que, não tendo sido observado,
inquina de ilegalidade o acto de liquidação na parte afectada.
A sentença que assim decidiu não merece, pois, censura.
- 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.
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Fonseca
Carvalho.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Oposição à Execução Fiscal. Coligação Ilegal.
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 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 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 art. 31.º-A do CPC.
Processo n.º 194/13-30.
Recorrente: A… e mulher, B…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A… e mulher, B…, inconformados com a decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e
Fiscal de Braga que, em sede de oposição à execução fiscal n.º 0400200501005120, instaurada contra
a sociedade “C…, Lda.”, considerando verificar-se a existência de excepção dilatória de coligação
ilegal de oponentes, absolveu da instância a Fazenda Pública, dela vieram interpor o presente recurso
jurisdicional.
1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1) Os recorrentes recorrem de toda a matéria de facto e de direito, e dentro desta última, em especial, pelo erro de julgamento na interpretação e aplicação de normas e ainda omissão das normas que
in casu seriam aplicáveis, o que determina a nulidade da sentença;
2) A Decisão ora posta em crise fez uma análise perfunctória da situação submetida a julgamento,
pois contrariamente ao que refere, não existiu uma “coligação ilegal de autores”;
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3) Sem prescindir, e apenas por mero exercício de raciocínio, caso existisse uma verdadeira coligação ilegal de autores, teria o Tribunal a quo de lançar mão, e actuar, de acordo com o previsto no
art. 12º do CPTA, aplicável ex vi alínea c) do artº 2º do CPPT;
4) Mas, o Tribunal a quo convocou a norma do art. 104º do CPPT e a norma do art. 30º do CPC
para decidir como decidiu, julgando verificada a existência de excepção dilatória de coligação ilegal
de oponentes invocada pela Fazenda Pública, absolvendo-a da instância!!!;
5) Ora, o dispositivo legal do art. 104º do CPPT respeita à “cumulação de pedidos e coligação de
autores”, mas em petição inicial de processo de impugnação judicial, logo, inaplicável, ao caso em apreço;
6) In casu, não podia o Tribunal a quo recorrer a analogia, pois estamos em sede de execução
fiscal revertida;
7) Claudicam os argumentos do Tribunal a quo, que apesar de convocar a norma do art. 2º do CPPT,
chamou o art. 30º do CPC (em vez de trazer à colação o art. 12º do CPTA), mas ignorou a hierarquia
estabelecida no próprio art. 2º do CPPT.
8) É que, face à situação invocada, teria de subsumir a situação na alínea c), do art. 2º do CPPT, e
não na alínea e) do referido artigo, sendo que as cinco alíneas daquele art. 2º do CPPT estão elencadas
de forma hierarquizada de aplicação e não a bel talante do intérprete;
9) Resulta que o Tribunal convocou e aplicou normas que não podia nem devia aplicar, e postergou
outras que seriam aplicáveis, mas que pura e simplesmente foram omitidas, apesar de equacionadas,
como é o caso do art. 12º do CPTA, aplicável ex vi alínea c) do art. 2º do CPPT;
10) Ignorou assim a hierarquia do direito subsidiário previsto no art. 2º do CPPT, o que se antevê,
desde logo, quando no primeiro parágrafo da penúltima folha da sua decisão começa por dizer: “Também
o art. 12º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, e em termos semelhantes ao disposto
naquele art. 30º Código do Processo Civil, permite a coligação de autores… (…).”;
11) Fê-lo, nitidamente, induzido pela “linha de raciocínio já vertida no douto parecer do Ministério
Público…”, como um pouco mais à frente se lê na decisão posta em crise;
12) Ignorando e postergando o vertido no n.º 3, do art. 12º do CPTA, quando o Tribunal a quo
deveria ter notificado cada um dos Oponentes para “... no prazo de 10 dias, indicarem o pedido que
pretendem ver apreciado no processo, sob cominação de, não o jazendo, haver absolvição da instância
quanto a todos os pedidos.”;
13) Todavia, não fez tal notificação, sob tal cominação, tendo em vez disso optado por notificar
os Oponentes para responderem às excepções;
14) Com a coligação de autores visa-se a economia processual e a uniformização de julgados,
sendo disso exemplo a previsão legal do artigo 12º do CPTA (Código de Processo nos Tribunais Administrativos) vindo de citar;
15) De forma meramente adminicular, questionam-se os recorrentes da razão pela qual, tendo o
Tribunal a quo convocado a norma do art. 30º do CPC, não fez aplicação da norma do art. 31º-A do
mesmo Código?!;
16) Pois, pela linha de raciocínio apresentada, só assim faria algum sentido, ainda que fosse
aplicável o sobredito artigo 12º do CPTA;
17) A consequência da coligação ilegal não é a imediata absolvição da Fazenda Pública 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. 31º-A nºs. 1 e 2 CPC/art. 2º alínea e) CPPT: neste
sentido Jorge Lopes de Sousa CPPT anotado comentado Volume II, 2007, p. 408, acórdão STA - secção
de Contencioso Tributário 18.10.2006 processo n.º 232/06);
18) Caso se aceitasse existir uma coligação ilegal de autores - no que não se concede -haveria
que lançar mão do art. 12º, n.º 3 do CPTA ex vi art. 2º, alínea c) do CPPT, e não do art. 31º-A do CPC
ex vi alínea e) do referido art. 2º do CPPT;
19) Todavia, uma ou outra das normas conduziriam à mesma solução; ou seja, a coligação ilegal
não implicava a imediata absolvição da Fazenda Pública da instância, antes a notificação dos oponentes
para, no prazo de dez dias, 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;
20) Aliás, como bem ensinava o Prof. Anselmo de Castro, in Direito de Processo Civil, voI. I,
1981, pág. 179, “um pedido depende de outro sempre que do primeiro só se possa conhecer no caso
da procedência do segundo”;
21) Mas, não poderia ser olvidada a relação conjugal existente entre os recorrentes, pelo que, de
acordo com o disposto no artigo 28º-A do CPC, esse sim, aqui subsidiariamente aplicável, por força
do disposto na alínea e), do artº 2º do C.P.P.T, devem ser propostas por marido e mulher as acções de
que possa resultar perda ou oneração de bens que só por ambos possam ser alienados, ou a perda de
direitos que só por ambos possam ser exercidos, incluindo as acções que tenham por objecto, directa
ou indirectamente, a casa de morada de família;
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22) Refira-se ainda, que não devem ser trazidas à colação ou servir de suporte a uma decisão,
situações como a tratada no Acórdão do S.T.A. de 18/10/2006, proferido no recurso n.º 232/06, nem
o proferido no Proc. n.º 0385/08, de 19-11-2008, 2ª Secção, por não dizerem respeito a posições,
sequer análogas;
23) Em face do sobredito, deve considerar-se legal a coligação de oponentes ou caso assim se
não entenda ordenar-se a notificação destes para os efeitos do disposto no art. 12º, n.º 3 do CPTA ex
vi art. 2º, alínea c), do CPPT;
24) Os oponentes ora recorrentes não estranham que o Ministério Público apresente uma visão
parcial e redutora do caso sub judicio, mas não podem aceitar que o Tribunal a quo, sem adequada
fundamentação para o efeito, se estribe na mesma;
25) No caso sub judicio nem sequer foram analisadas as questões prévias suscitadas, e sobre as
quais, houve também omissão de parecer, por parte do MP, pois foi totalmente ignorada, a questão
prévia da CADUCIDADE;
26) Aliás, ainda previamente, nem a própria Fazenda Pública se pronunciou sobre tais questões
prévias suscitadas pelos oponentes, e o MP deve actuar com respeito pelos deveres de isenção, proporcionalidade, justiça, igualdade, imparcialidade, transparência e neutralidade;
27) No caso sub judicio, o MP reduziu os factos alegados pela oponente/recorrente B… à alegação
desta nunca ter exercido as funções de gerente de facto na sociedade executada, e por outro, reduz a
alegação do oponente A…, à alegação de ter exercido a gerência até ao ano 2000, o que se traduz numa
visão amputada dos factos alegados pelos oponentes e da oposição como um todo;
28) Olvida o MP e o Tribunal a quo, que os recorrentes na sua oposição pugnaram, também, pela
anulabilidade da decisão administrativa, por preterição da formalidade da adequada fundamentação
do acto decisório;
29) Invocaram a sua ilegitimidade pelas dívidas vencidas após a data em que foi declarada a insolvência da executada, e ambos invocaram a CADUCIDADE, tendo assinalado igualmente a ilegalidade
da cobrança dos juros compensatórios, tudo o que pretendem ver apreciado;
30) Existe uma clara identidade da causa de pedir dos oponentes, que aliás emerge dos mesmos
factos, e cada um dos oponentes/recorrentes carreou para os autos factos, que de per si, justificam a
ilegitimidade de cada um, entre os quais não existe qualquer contradição, mas antes uma relação de
complementaridade;
31) Adminicularmente, caso assim não se entendesse, embora diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais dependeria, essencialmente, da apreciação dos mesmos factos;
32) Neste sentido se refere no Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, n.º JTRP00037668, de
01-02-2005., in www.dgsi.pt. “Para a coligação activa ou passiva não se exige que a causa de pedir seja
a mesma, nem que os factos sejam exactamente os mesmos, bastando que a apreciação dos pedidos
principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos. Com o advérbio “essencialmente” visou-se permitir o recurso a um critério de oportunidade na formulação de um juízo sobre a
pertinência da coligação, tendo em vista a predominância ou relevo dos factos de que dependem os
pedidos principais.”;
33) E, no mesmo sentido, também in www.dgsi.pt o (AC. RL de 3.4.1968) que refere: “Para que
seja licita a coligação de autores com base no n.º 2 do art. 30º do Cód. Proc. Civil (quando a dependência
dos pedidos dependa essencialmente dos mesmos factos...) não basta que os factos se apresentem substancialmente os mesmos, ou que sejam as mesmas, substancialmente, as regras de direito a interpretar
e a aplicar, importando sempre indagar quais as questões de cuja apreciação depende, na sua essência,
a decisão de mérito da causa e estabelecer se os factos são os mesmos ou se são as mesmas as regras
de direito ou se as cláusulas são perfeitamente análogas.” - (AC. RL de 3.4.1968);
34) Assim, os factos essenciais de que dependem as pretensões dos oponentes/recorrentes são os
mesmos, em nada alterando a sua identidade substancial o facto de um deles invocar a sua ilegitimidade
em virtude de nunca ter exercido a gerência de facto e o outro reconhecer ter assumido a dita gerência
durante um determinado período, vindo a deixar de a exercer também;
35) A eventual procedência dessas pretensões depende da interpretação e aplicação das mesmas
regras de direito, verificando-se por isso os requisitos positivos da coligação exigidos por lei;
36) Concluindo, e sempre sem prescindir da invocada CADUCIDADE do direito de reversão
sobre os recorrentes, sempre se dirá que deverá considerar-se legal a coligação de oponentes/recorrentes, ou caso assim se não entenda, ordenar-se a baixa dos autos ao Tribunal a quo para que proceda
à notificação dos oponentes/recorrentes para os efeitos do disposto no art. 12º, n.º 3 do CPTA ex vi
art. 2º, alínea c), do CPPT.
Terminam pedindo o provimento do recurso e que, consequentemente, seja revogada a sentença
e ordenada a baixa dos autos, retomando-se a tramitação processual subsequente.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. Por acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte (TCAN), entendeu-se que a competência hierárquica para conhecer do recurso cabia a este Supremo Tribunal.
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1.5. Já neste Supremo Tribunal, o Sr. Procurador-geral adjunto, emitiu parecer, tendo concluído:
«Parece ser de confirmar o decidido quanto à oposição não ter obedecido aos requisitos legalmente
previstos quer no art. 104º do CPPT, aplicável à coligação por força do previsto no art. 204º, n.º 2 do
mesmo diploma, quer no art. 30º, n.ºs. 1 e 2 do CPC.
O recurso pode merecer provimento quanto ao convite que se defende ser de efectuar.
Contudo, com a possibilidade de serem apresentadas novas oposições, no prazo de 10 dias após
o trânsito da decisão que confirme o indeferimento, nos termos previstos no art. 476º do CPC, aplicável no caso subsidiariamente, nos termos do art. 2º, alínea e) do CPPT, resulta tutelada a garantia
jurisdicional efectiva».
1.6. Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. Apesar de o Mmo. Juíz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga não ter efectuado o
julgamento da matéria de facto de modo destacado e autónomo, o que se compreende em face do teor
da decisão proferida (absolvição da instância), não restam quaisquer dúvidas que a factualidade por si
considerada, e em que fundamentou a decisão, é a seguinte:
A) – Foi instaurada contra a sociedade “C…, Lda.” a execução fiscal n.º 0400200501005120,
com vista à cobrança de dívida de IRC e IVA, no montante de Euros 20.407,74;
B) – A Execução fiscal reverteu contra A… e B…;
C) – Os referidos revertidos apresentaram a presente oposição à execução fiscal.
Com vista à apreciação da excepção consistente na ilegal coligação dos oponentes, a decisão
recorrida considerou que:
“Ambos oponentes alegam a sua ilegitimidade.
Fazem-no, no entanto, nos seguintes termos:
- A oponente B… nega ter exercido qualquer função de gerência;
- O oponente A… admite ter exercido a gerência da devedora originária até ao ano de 2000 (embora admita ter continuado a assinar documentos referentes à sociedade)”.
2.2. Não há qualquer outro facto que tenha servido de fundamento à decisão recorrida.
3.1. Há agora que apreciar o recurso que nos vem dirigido.
Das conclusões de recurso podem identificar-se as seguintes questões que os recorrentes pretendem
ver apreciadas por este Supremo Tribunal:
- Conclusões 1 a 23
- erro de julgamento (errada aplicação das normas legais) na apreciação da questão da coligação
dos oponentes;
- erro de julgamento porque a coligação ilegal não implicava a imediata absolvição da Fazenda
Pública da instância, antes a notificação dos oponentes para, no prazo de dez dias, 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;
- Conclusões 23 e seguintes (nestas conclusões reafirmam os argumentos que levariam à conclusão
de que a sua coligação é consentânea com as normas legais)
- omissão de pronúncia na sentença recorrida sobre a invocada anulabilidade da decisão administrativa, por preterição da formalidade da adequada fundamentação do acto decisório, ilegitimidade
dos oponentes pelas dívidas vencidas após a data em que foi declarada a insolvência da executada, e
ambos invocaram a caducidade do direito à liquidação, tendo assinalado igualmente a ilegalidade da
cobrança dos juros compensatórios, tudo o que pretendem ver apreciado.
3.2. Estas questões, tais como os recorrentes as formulam, já não são novas e têm sido decididas
de forma uniforme e reiterada no sentido propugnado pela sentença recorrida, isto é, em sentido diametralmente oposto ao propugnado nas alegações de recurso.
Aliás, em situação exactamente semelhante, já este Supremo Tribunal decidiu nos seguintes termos, não se vendo agora razões para divergir do que então se julgou ser a interpretação mais correcta
das normas vigentes (tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito, cfr. artigo 8º
n.º 3 do CC):
“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. 30º 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 (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), pág. 1318 a 1321 também disponível em
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http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
28ec4c03317ddd2e8025750800546f07?OpenDocument.), 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. 494º, 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 288º 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. 30º 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 30º 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. 30º do CPC (Como
bem realçou a Juíza do Tribunal a quo, é à luz deste preceito, aplicável ex vi da alínea c) do art. 2º 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. 206º,
págs. 542/543, com indicação de jurisprudência.): 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. (1)
Recordemos a redacção dos dois primeiros números do art. 30º 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. 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» (JORGE LOPES DE SOUSA, idem, pág. 542.).
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. 498º,
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
notificação 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.
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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 (Neste sentido, JORGE
LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 34 d) ao art. 204º, págs. 491/492.) (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. 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. 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. 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.
2.2.5 DA NOTIFICAÇÃO DOS OPONENTES AO ABRIGO DO art. 31º-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. 31º-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».
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. 30º 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
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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.”, cfr. acórdão deste Supremo Tribunal, de 17/10/2012, recurso
n.º 0702/12, em dgsi.pt.
Também na situação concreta dos autos se pode surpreender que os recorrentes invocam fundamentos de oposição, comuns a ambos os oponentes, (1) não produção dos meios de prova arrolados
quando do exercício do direito de audição prévio à reversão, (2) falta de fundamentação do despacho
de reversão, (3) não responsabilidade pelas dívidas exequendas por impossibilidade de gerência em
consequência da declaração de insolvência, (4) caducidade do direito à liquidação e (5) ilegalidade da
reversão das dívidas referentes a juros compensatórios, e exclusivos de cada um deles, da oponente
B…, não exercício da gerência, do oponente A…, ausência de culpa na insuficiência do património.
Existindo, também aqui, diferentes fundamentos de oposição, impedidos estavam os oponentes
de se coligarem, bem como impedido está o tribunal de formular qualquer convite à regularização
da petição de oposição uma vez que não se encontra perante uma causa de pedir única, mas perante
diferentes causas de pedir.
E nem se diga que o próprio fundamento da ilegitimidade (esta invocada por ambos os oponentes)
também se reconduzirá, afinal, à invocação de uma mesma causa de pedir, possibilitando, portanto, a
coligação: não se questionando, por um lado, que pode haver identidade de causa de pedir quando as
pretensões procedem do mesmo facto jurídico, e considerando, por outro lado, que nas acções de anulação
(como é o caso da impugnação judicial), a causa de pedir é o facto concreto ou a nulidade específica que
se invoca para obter o efeito pretendido (ou seja, que cada um dos vícios imputados ao acto impugnado
constitui uma causa de pedir - cfr. a parte final do n.º 4 do art. 581º do actual CPC), no caso, mesmo que,
eventualmente, se considerasse estarmos também perante um processo anulatório, sempre haveríamos
de concluir que, atentos os factos que cada um dos oponentes concretamente articula para integrar a
respectiva ilegitimidade substantiva para ser executado e, consequentemente, para fundamentar o pedido de procedência da oposição, estamos, num dos casos, perante facto jurídico (causa de pedir) que
se consubstancia no não exercício da gerência de facto e, no outro caso, perante causa de pedir que se
consubstancia no exercício da gerência embora com ausência de culpa na insuficiência do património
da executada originária para satisfazer as dívidas tributárias (em sentido idêntico, cfr. o mencionado
acórdão deste STA, de 18/10/2006, proc. n.º 232/06; e também no sentido de que na oposição à execução,
a causa de pedir é constituída pelo facto material ou jurídico integrador de qualquer dos fundamentos
admitidos no n.º 1 do art. 204º do CPPT, cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo
Tributário anotado e comentado, 6ª ed., Vol. III, anotação 3 ao art. 206º, Nota de Rodapé n.º 3, p. 534.)
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pelos recorrentes.
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Jorge Miguel Barroso de Aragão Seia (relator) — Joaquim Casimiro Gonçalves — Francisco António Pedrosa de Areal Rothes.
(1) Salienta este autor que o CPC é aqui «… de aplicação subsidiária nos termos do art. 2º, alínea c), do CPPT. Tratando-se de preenchimento de uma lacuna num processo de execução fiscal, parece ser aplicável preferencialmente o regime do
CPC e não o do CPTA, pois este último diploma está vocacionado para o contencioso administrativo. No entanto, a aplicação
dos requisitos da coligação previstos no art. 12º do CPTA coincide essencialmente, nos seus resultados, com a aplicação dos
previstos no art. 30º do CPC.
O STA, no acórdão de 18/10/2006, processo n.º 232/06, apreciou a possibilidade de coligação de oponentes à face,
cumulativamente, dos referidos arts. 12º do CPTA e 30º do CPC, mas, no acórdão de 30/11/2004, processo n.º 1093/04, entendeu que essa possibilidade devia ser apreciada à face do CPC, não sendo aplicável o regime do art. 38º da LPTA (previsto
para o recurso contencioso).»

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Processo n.º 206/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………, SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

2540
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A…………, S.A., notificada do acórdão proferido nos autos em 14/5/2014 (fls. 471 a 484), vem
requerer, invocando o disposto no n.º 1 do art. 616º do CPC, a respectiva reforma quanto a custas.
Alegou, o seguinte:
1. Em conjunto com o Acórdão de 14/05/2014, foi a ora REQUERENTE notificada para, «no
prazo de 10 dias, proceder ao pagamento do remanescente da taxa de justiça devida pelo impulso
processual no recurso», por aplicação dos arts. 14º n.º 9 e 6º n.º 7 do Regulamento das Custas Processuais (“RCP”).
2. Assim, tendo por referência a Tabela I-B do RCP e por base um valor de acção de Euros
2.767.942,99, o remanescente da taxa de justiça no âmbito do presente recurso de de revista seria de
Euros 15.300.
ORA:
3. De acordo com o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo no Processo n.º 01953/13 [ASCENSÃO LOPES] (Disponível em www.dgsi.pt.) «A norma constante do n.º 7 do art. 6º do RCP deve
ser interpretada em termos de ao juiz ser lícito, mesmo a título oficioso, dispensar o pagamento, quer
da totalidade, quer de uma fracção ou percentagem do remanescente da taxa de justiça devida a final,
pelo facto de o valor da causa exceder o patamar de € 275.000, consoante o resultado da ponderação
das especificidades da situação concreta (utilidade económica da causa, complexidade do processado
e comportamento das partes), iluminada pelos princípios da proporcionalidade e da igualdade.»
4. Tendo o Tribunal Central Administrativo Sul decidido, no Processo n.º 07140/13 [JOAQUIM
CONDESSO] que «a maior, ou menor, complexidade da causa deverá ser analisada levando em
consideração, nomeadamente, os factos índice que o legislador consagrou no (...) art. 530º n.º 7 do
C.P.Civil.» (Disponível em www.dgsi.pt).
VEJAMOS:
5. O art. 530º n.º 7 do CPC contém, para efeitos de aferição da eventual especial complexidade
de uma causa, três conjuntos de requisitos.
6. O primeiro desses conjuntos — constante da alínea a) do preceito - é a existência ou não de
articulados ou alegações prolixas.
7. Ora, dificilmente se poderá considerar que umas alegações de recurso (da Fazenda Pública)
compreendendo onze páginas e umas contra-alegações (da REQUERENTE) compreendendo vinte
páginas são aquilo que o legislador teve em vista quando introduziu o conceito de articulados ou alegações prolixas, em especial quando se tem um conhecimento directo dos articulados e alegações que
muitas vezes são apresentados nos Tribunais.
8. O segundo desses conjuntos de requisitos — constante da alínea b) do preceito — é a circunstância de as questões em causa serem de elevada especialização jurídica ou especificidade técnica ou
importarem a análise de questões de âmbito muito diverso.
9. Ora, nos presentes autos apenas se encontravam em causa duas questões, a saber (i) a (in)
admissibilidade do recurso de revista e (ii) a articulação entre o benefício fiscal contido no art. 33º do
Estatuto dos Benefícios Fiscais e a norma anti-abuso constante do art. 60º n.º 8 do Código do IRC.
10. Acresce que, atento o Acórdão que pôs termo aos presentes autos, a decisão do Supremo
Tribunal Administrativo quedou-se pela análise da primeira das questões referidas, uma vez que - em
nosso entender, bem - considerou que não se encontravam preenchidos os pressupostos do recurso de
revista ao abrigo do art. 150º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos,
11. pelo que, em substância, a discussão se cingiu aos requisitos de admissibilidade do recurso
de revista o que, em nosso entender, não requer uma elevada especialização jurídica, nem importa a
análise de questões de âmbito muito diverso.
12. O último desse conjunto de requisitos — constante da alínea c) do preceito — é o elevado
número de testemunhas, a análise de meios de prova complexos ou a realização de diligências de prova
morosas.
13. Ora, é por demais evidente que nenhuma destas circunstâncias teve lugar, já que nem houve
lugar à audição de qualquer testemunha, nem à análise de qualquer meio de prova.
14. Tendo presente tudo quanto acaba de ser dito e todas as circunstâncias do caso concreto, parece-nos ser manifestamente desproporcional uma taxa de justiça subsequente no montante de € 15.300.
Termina requerendo que o pagamento do remanescente da taxa de justiça seja dispensado - ou o
seu montante reduzido - nos termos do art. 6º n.º 7 do RCP, reformando-se o acórdão reclamado.
II. A recorrida Fazenda Pública, notificada do pedido de reforma, nada disse.
III. Com dispensa de vistos dos Ex.mos Conselheiros Adjuntos, dada a simplicidade da questão
a apreciar, dir-se-á, decidindo, o seguinte:
a). De acordo com o disposto no n.º 7 do art. 6º do Regulamento das Custas Processuais (RCP),
«Nas causas de valor superior a € 275 000, o remanescente da taxa de justiça é considerado na conta
a final, salvo se a especificidade da situação o justificar e o juiz de forma fundamentada, atendendo
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designadamente à complexidade da causa e à conduta processual das partes, dispensar o pagamento.»
(redacção da Lei n.º 7/2012, de 13/2).
No caso, a reclamante entende que deve ser dispensada do pagamento do remanescente da taxa
de justiça, apelando ao teor do n.º 7 do art. 530º do CPC, bem como à jurisprudência constante do ac.
do STA, no proc. n.º 01953/13 e do ac. do TCAS, no proc. n.º 07140/13, no sentido de que a maior ou
menor complexidade da causa deverá ser analisada levando em consideração, nomeadamente, os factos
índice que o legislador consagrou no citado normativo (nº 7 do art. 530º do CPC).
E em seu entender tal dispensa justifica-se (i) dado que não houve articulados ou alegações prolixas; (ii) dado que as questões em causa não são de elevada especialização jurídica ou especificidade
técnica, nem importarem a análise de questões de âmbito muito diverso (apenas estavam em causa duas
questões: a (in)admissibilidade do recurso de revista e a articulação entre o benefício fiscal contido no
art. 33º do EBF e a norma anti-abuso constante do art. n.º 8 do art. 60º do CIRC), sendo que o acórdão
que pôs termo aos presentes autos (a decisão do STA) se quedou pela análise da primeira das ditas
questões, pois considerou que não se encontravam preenchidos os pressupostos do recurso de revista
ao abrigo do art. 150º do CPTA; e (iii) dado que não houve elevado número de testemunhas, análise de
meios de prova complexos ou a realização de diligências de prova morosas (nenhuma destas circunstâncias teve lugar), então, parece manifestamente desproporcional uma taxa de justiça subsequente no
montante de € 15.300.
b). Trata-se, por um lado, e como se disse, de pedido de dispensa do pagamento do remanescente
da taxa de justiça devida pela interposição do recurso (a prevista Tabela 1-B do RCP, por aplicação do
disposto no n.º 9 do art. 14º e no n.º 7 do art. 6º do mesmo RCP).
E trata-se, por outro lado, de recurso excepcional de revista (previsto no art. 150º do CPTA), em
apreciação liminar pela formação do STA especificada nesse mesmo normativo.
Ora, considerando a complexidade da causa (recurso) e a conduta processual das partes, constata-se que, como vem alegado, não houve articulados ou alegações prolixas, nem houve análise de meios
de prova complexos ou realização de quaisquer diligências de prova, sendo que também as questões
apreciadas não são de considerar de elevada complexidade jurídica ou especificidade técnica, pois que,
na fase de admissão liminar do recurso excepcional de revista apenas estava em causa a respectiva
admissibilidade (ou não) em face dos requisitos previstos naquele art. 150º do CPTA, por referência à
questão que se pretendia fosse apreciada: a da articulação entre o benefício fiscal contido no art. 33º
do EBF e a norma anti-abuso constante do art. n.º 8 do art. 60º do CIRC.
Sendo que no acórdão se considerou não estarem verificados os referidos pressupostos da revista
excepcional e se concluiu, consequentemente, pela não admissão do recurso.
Afigura-se-nos, pois, que estão, no caso, preenchidos os requisitos exigidos pelo n.º 7 do art. 6º
do RCP, para a dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justiça devida pela interposição
do presente recurso (com referência à Tabela 1-B ao disposto no n.º 9 do art. 14º e no n.º 7 do art. 6º,
do RCP).
Procedendo, portanto, nesta medida, o presente pedido de reforma, quanto a custas, do acórdão
reclamado.
IV. Face ao exposto, decide-se deferir o pedido de reforma, quanto a custas, do acórdão proferido
nos autos a fls. 471 a 484, consignando-se que é dispensado o pagamento do remanescente da taxa de
justiça devida pelo recurso.
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — Dulce Neto.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Imposto de selo. Usucapião. Justificação notarial. Início da posse.
Sumário:
I — Na aquisição por usucapião a obrigação tributária constitui-se na data em que for
celebrada a escritura de justificação notarial nos termos do disposto no artº. 5º, r)
do Código de imposto de selo - na redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 287/2003,
de 12 de Novembro.
II — Nenhuma relevância tem para a presente situação o momento em que se iniciou
a posse que veio a conduzir à usucapião.
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Processo n.º 269/14-30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Ana Paula Lobo.
Recurso Jurisdicional
Decisão recorrida - Declarou extinta a instância por erro manifesto na forma de processo e
manifesta inutilidade para proceder à convolação em acção administrativa especial e absolveu a
Fazenda Pública do pedido
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
(*) Este acórdão já contém a rectificação feita através do acórdão de 29 de Outubro de
2014.
A…….., veio interpor o presente recurso da sentença supra mencionada, proferida no âmbito do
Processo de oposição n.º 899/11.5 BEBRG, tendo, para esse efeito formulado, a final da sua alegação,
as seguintes conclusões:
A - No requerimento inicial de oposição, a recorrente, como o tinha feito perante o Serviço de
Finanças, alegou a questão prévia, atendendo que estava a ser discutida, judicialmente, a impugnação
da escritura de justificação, sobre que incidia o imposto que se executava.
B - Se, dessa impugnação, resultasse a nulidade de tal escritura de justificação, extinta ficava a
execução por falta de título.
C - Pelo que, a oponente/recorrente pediu a suspensão da instância, nestes autos, que o Tribunal
recorrido não considerou, proferindo a sentença recorrida.
D - Porém, antes de proferir tal sentença, deveria pronunciar-se sobre tal suspensão.
E - Verifica-se, assim, a nulidade prevista no n.º 1, do artº 125º. do Código de Procedimento e de
Processo Tributário
F - Os factos alegados no requerimento da oposição, em 5º a 18º, por que afirma a inexistência
do tribuno, nas leis em vigor, à data a que se reporta a aquisição por usucapião, 1982, quer mesmo
ao decurso do prazo da posse para se verificar tal aquisição originária, 1997 ou 20 (32, conforme se
entenda que a posse, da oponente e falecido marido, se revelou de boa ou ma fé.
G - Atendendo que a lei, que estipula um tributo sobre a aquisição por usucapião, só entrou em
vigor em 01 de Janeiro de 2004, em que se fundamenta o título executivo, não era aplicável à aquisição
originária da oponente, sobre o imóvel em causa.
H - Assim, os fundamentos alegados pela oponente/recorrente, no requerimento inicial, contrariamente ao que é expresso na sentença recorrida, estão previstos na alínea a). do n.º 1, do art 204º. do
Código de Procedimento e de Processo Tributário.
I - Além disso, os dispositivos legais em que se suporta o título executivo já foi posto em questão
pelo S.T.A., que se manifesta pela ilegalidade dos mesmos, considerando-os “ficção legais para efeitos
fiscais”, sendo contrários aos sub-princípios do princípio do Estado de Direito:
princípios da confiança e da certeza e segurança jurídica.
J - A sentença recorrida infringiu, entre outros, os dispositivos legais inserto no n.º 1, do artº 165º
e alínea a), do n.º 1, do art.º 204º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.
Requereu que seja revogada a sobredita sentença.
Foi emitido parecer pelo Magistrado do Ministério Público no sentido da improcedência do
recurso.
A decisão recorrida não procedeu à enunciação de qualquer facto como provado, tendo apenas
mencionado que não foi alegada na petição inicial qualquer fundamento legal de oposição. Assim,
com suporte nos documentos juntos nos autos são os seguintes, os factos provados, com relevo para a
decisão do presente recurso:
1. Pendem no Serviço de Finanças de Monção contra a recorrente dois processos de execução
fiscal n.º 2291201101001825 e n.º 2291201101001817, sendo que a quantia exequenda é, em cada um
deles do valor de 3 943,00€;
2. A recorrente e o seu ex-cônjuge foram notificados dos actos de liquidação em 20/03/2009 e
23/03/2009;
3. Tais quantias exequendas foram originadas em duas liquidações de imposto de selo, do mesmo
montante relativas a uma escritura de justificação notarial, lavrada no Cartório Notarial de Monção
em 18 de Agosto de 2005 onde constam como adquirentes a recorrente e seu cônjuge, este falecido
em 2010/06/05;
4. Na petição de oposição – artº 5º e seguintes – invoca a recorrente a inexistência de imposto por
o prédio urbano que adquiriram por usucapião e que consta da escritura de justificação notarial resultou
da incorporação, num prédio rústico que veio à sua posse no ano de 1982;
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5. Em 10 de Maio de 2011 foi instaurada a oposição.
Questão objecto de recurso:
1- Omissão de pronúncia.
2- Relevância do início da data do início da posse de um imóvel que se adquiriu por usucapião
para efeitos de tributação em sede de imposto de selo devido pela realização de uma escritura pública
de justificação notarial.
1- Omissão de pronúncia
Atento o disposto o disposto no artº 125º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário
a sentença enferma de nulidade caso deixe de se pronunciar sobre questões de que deveria ter tomado
conhecimento.
Neste caso, entende a recorrente que a oposição deveria manter-se suspensa até decisão com trânsito em julgado do proc. 504/05.9 TBMNC onde, em seu entender, se procedia à revisão da sentença
homologatória de transacção efectuada na acção onde se impugnava a escritura de justificação notarial
que deu causa aos actos de liquidação que originaram os montantes exequendos, e, sobre tal pedido,
não se pronunciou a sentença recorrida.
Como se verifica dos articulados das numerosas acções que a recorrente tem vindo a intentar ao
longo do tempo sobre o prédio objecto da escritura de justificação notarial, bem como daqueles em que
assumiu a posição de ré, o que discutem as partes não é a aquisição originária por parte da recorrente
do dito imóvel mas a concreta delimitação desse prédio. Ora, do ponto de vista da tributação em sede
de imposto de selo, nenhum relevo tem que o prédio adquirido pela recorrente tenha mais ou menos
50 cm numa das suas estremas, que seja mais rectangular ou anguloso. A imaginação litigante em sede
de direitos reais, numa comarca minhota onde tudo demasiadas vezes parece depender de um palmo
de terra, não pode paralisar todos os processos, nomeadamente os tributários.
Tendo em conta que o processo de oposição tem sido movido desde Maio de 2011 a juntar cópias
de processos cíveis, solicitando o Tribunal a promoção do MºPª sempre mais e diversas peças processuais de processos cíveis, sem tomar qualquer posição sobre o tal pedido de suspensão do processo,
que efectivamente se tem conseguido há mais de três anos pela multiplicação das acções cíveis e pobre
análise processual do respectivo alcance para estes autos, sempre o Tribunal recorrido deveria ter tomado posição expressa sobre o pedido de suspensão deste processo de oposição, antes de ter decidido
pela improcedência da mesma.
Todavia, cremos que não pode deixar de se ter por prejudicado o conhecimento dessa questão na
medida em que se declarou extinta a instância por erro manifesto na forma de processo, arredando-se,
assim a nulidade da sentença com o invocado fundamento.
2- Relevância do início da data do início da posse
Os actos de liquidação que deram causa aos montantes exequendos suportaram-se no disposto nos
artigos 1º, 2º, n.º 2, b) e 5º, alínea r) do Código de imposto de selo, fazendo incidir tal imposto nesta
aquisição por usucapião na data em que foi celebrada a escritura de justificação notarial – 18/08/2005.
Considera a recorrente que deve ser tido em conta que o bem adquirido por usucapião resultou da
incorporação de um prédio urbano num prédio rústico de que adquiriu a posse em 1982, sendo esta a
data relevante para efeitos de tributação em sede de imposto de selo que, a essa data, não incidia sobre
transmissões gratuitas como a que ocorreu em 1982.
Desde logo se descortina alguma menor transparência de conceitos por invocar-se a usucapião
como se ela se tivesse, em alguma circunstância verificado na data em que a recorrente alega ter entrado na posse, não do prédio urbano que aqui nos ocupa, mas de um prédio rústico onde este terá sido
incorporado.
A usucapião é uma aquisição originária do direito de propriedade reconhecida àqueles que tiverem
durante um lapso de tempo a posse do bem imóvel – artº 1287º do Código Civil -. Sendo que no direito
civil os efeitos da usucapião, uma vez invocada, se retroagem à data do início da posse – artº 1288º
do Código Civil – nada no direito fiscal permite concluir que, para efeitos de incidência ou isenção do
imposto de selo se produzam iguais ou idênticos efeitos retroactivos.
O que a Recorrente invoca como fundamento da oposição é subsumível na alínea a) do n.º 1 do
artigo 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário. Ela invoca que adquiriu por usucapião
um imóvel, que os efeitos dessa aquisição se reportam a 1982 e que a essa data a usucapião de imóveis
não era tributada em sede de imposto de selo, pelo que conclui pela inexistência do imposto à data da
ocorrência do facto tributário.
Nesta medida enferma a sentença recorrida de erro de julgamento ao considerar que há erro na
forma de processo, quando o oponente lançou mão do processo que lhe permitia ver apreciada a questão
colocada, ao abrigo do disposto no artº 204º, n.º 1 a) do Código de Procedimento e Processo Tributário.
A questão suscitada no recurso e na oposição, sobre a qual se pronunciaram amplamente a oponente, a
Fazenda Pública e o Magistrado do Ministério Público é uma mera questão de direito.
Se pudéssemos considerar que, como ela refere, adquiriu o imóvel por usucapião em 1982, estava
certo o seu raciocínio.

2544
Porém, como verificamos, nem está provado que a recorrente adquiriu o imóvel por usucapião
em 1982, nem o facto tributário que deu causa aos actos de liquidação em análise consiste na aquisição
do imóvel, mas sim na celebração da escritura de justificação notarial tendo por objecto a usucapião
do imóvel, e esta ocorreu em 2005.
A usucapião tem que ser reconhecida ou judicialmente ou extrajudicialmente podendo neste caso
seguir a forma utilizada pela recorrente e, perante esta manifestação consolidada dessa aquisição originária e gratuita do direito de propriedade é que o Código de Imposto de Selo, na redacção introduzida
pelo DL 287/2003 de 12 de Novembro, - artº 1º e 2º - passou a aplicar-se na medida em que determina
que «o imposto do selo incide sobre todos os actos, contratos, documentos, títulos, papéis e outros
factos previstos na Tabela Geral, incluindo as transmissões gratuitas de bens», sendo consideradas
para efeitos da verba 1.2 da Tabela Geral, transmissões gratuitas, designadamente, as que tenham por
objecto «direito de propriedade ou figuras parcelares desse direito sobre bens imóveis, incluindo a
aquisição por usucapião» bem como que «nas demais transmissões gratuitas, incluindo as aquisições
por usucapião, o imposto é devido pelos respectivos beneficiários».
Tal regime, por força do disposto no artº 31º, n.º 5 do DL 287/2003 de 12 de Novembro aplica-se
aos factos tributários ocorridos após 1/1/2004.
(*) Na situação presente - aquisição por usucapião - há ainda que considerar que nos termos do
disposto no artº. 5º, r) do Código de imposto de selo - na redacção dada pelo DL n.º 287/2003, de 12 de
Novembro - a obrigação tributária se constitui, na data em que for celebrada a escritura de justificação
notarial, recordamos, 2005.
Nenhuma relevância tem para a presente situação o momento em que se iniciou a posse que veio
a conduzir à usucapião. O aumento da capacidade contributiva que o legislador tributário entendeu
ser de atender é aquele em que de forma mais segura e com contornos definidos se invoca a usucapião
num acto público, como a escritura de justificação notarial.
Nenhuma relevância para o presente processo de execução decorria da concreta delimitação do
prédio, pelo que o pedido de suspensão da instância de oposição até que aqueles limites estivessem
definitivamente definidos, também carece de fundamento legal.
Improcedem, pois, todos os fundamento do recurso.
Deliberação
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e em substituição,
julgar totalmente improcedente a oposição.
Custas pela recorrente apenas na 1ª instância.
(Processado e revisto com recurso a meios informáticos (art. 131º n.º 5 do Código de Processo
Civil, ex vi artº 2º Código de Procedimento e Processo Tributário).
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.
Segue acórdão de 29 de Outubro de 2014:
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A…………, veio, nos termos do n.º 2 do artº 616º do Código de Processo Civil, requer a reforma
do acórdão que antecede pelos seguintes fundamentos:
A- A decisão proferida no acórdão, no sentido de a quantia exequenda ser exigível, abarcando a
mesma o valor do prédio e da construção e benfeitorias feitas em tal prédio, contradiz o já decidido no
ac. do Supremo Tribunal Administrativo proferido em 13/01/2010, no proc. n.º 01124/09;
B- É aplicado ao presente caso, em que a escritura de justificação notarial é feita em 2005, a redacção dada à alínea r), do artº 5º, do Código de Imposto de selo, pela L. 64-A/2008, de 31/12, redacção
que é posterior a essa escritura;
C- Entendeu-se que «nenhuma relevância para o presente processo de execução decorria da concreta
delimitação do prédio, mas o fundamento do pedido da suspensão do processo, foi, o decurso da acção
judicial em que se pede a declaração de nulidade da escritura de justificação notarial, sendo a certidão
registral um documento que, só por si, implica necessariamente decisão diversa da proferida.
Formula o pedido de reforma do acórdão que torne o recurso procedente, ou, caso improceda
a reforma nessa parte, seja o processo suspenso até ser proferida sentença na acção judicial a correr
termos no Tribunal de Monção.
Nos termos do disposto no artº 616º do Código de Processo Civil, aqui aplicável por força do
artº 2º do Código de Procedimento e Processo Tributário, não cabendo recurso da decisão, é 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.
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1.
Assim, quanto ao primeiro dos fundamentos invocados não é a reforma o meio processual próprio
para interpor recurso por oposição de acórdãos que segue a regulamentação do disposto no artº 284º
do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Apesar disso, sempre se dirá que no acórdão proferido em 13/01/2010, no proc. n.º 01124/09
se decidiu que apenas poderá ser tributado em sede de imposto de selo o acto de «aquisição por
usucapião» do imóvel, e não também o acto de aquisição de obras ou benfeitorias realizadas no
mesmo imóvel, como se verifica do respectivo conteúdo e claramente resulta do seu Sumário:
I – Pelo imposto do selo tributam-se, inter alia, os actos de aquisição de imóveis, incluindo o
acto de aquisição por meio de usucapião.
II – E, assim, o acto de «aquisição por usucapião» do imóvel usucapido é objecto de incidência de
tributação em imposto de selo, e não também o acto de aquisição de obras ou benfeitorias realizadas
no mesmo imóvel pelo próprio usucapiente.
No presente processo não foi colocada a questão de haverem sido tributadas quaisquer benfeitorias, discutiu-se apenas se a concreta aquisição do imóvel por usucapião era passível de ser tributada
em sede de imposto de selo.
2.
Verifica-se efectivamente um lapso no acórdão, quando se deixou a indicação de que a aplicação alínea r), do artº 5º, do Código de Imposto de selo, se socorria da redacção que lhe foi dada pela
L. 64-A/2008, de 31/12 quando se deveria ter indicado a redacção que lhe foi dada pelo DL n.º 287/2003,
de 12 de Novembro, a saber:
r) Nas aquisições por usucapião, na data em que transitar em julgado a acção de justificação
judicial ou for celebrada a escritura de justificação notarial.
Para correcção desse lapso, determina-se a substituição no acórdão que antecede da expressão — na
redacção pela L. n.º 64-A/2008 de 31/12 — pela na redacção dada pelo DL n.º 287/2003, de 12 de
Novembro, no seguinte parágrafo:
«Na situação presente — aquisição por usucapião — há ainda que considerar que nos termos
do disposto no artº 5º, r) do Código de Imposto de selo – na redacção dada pelo DL n.º 287/2003, de
12 de Novembro — a obrigação tributária se constitui, na data em que for celebrada a escritura
de justificação notarial, recordamos, 2005.»
3.
O terceiro fundamento invocado para requerer a reforma do acórdão mais não é que a expressão
de discordância com o decidido, o que não é fundamento para a reforma.
Entendeu-se que não havia fundamento legal para a suspensão do processo, pelas razões indicadas
no acórdão que, como de sua leitura resulta, teve em conta a certidão de teor matricial do imóvel, a sua
descrição na conservatória do registo predial, as diversas acções instauradas com análise dos respectivos
pedidos e causas de pedir, bem como a escritura de justificação notarial.
Deliberação
Termos em que acordam os Juízes, em conferência, da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em atender o pedido de reforma determinando a rectificação do lapso
constante do acórdão pela forma assinalada no ponto 2 e, desatendendo, por falta de fundamento legal,
no mais, esse pedido.
Custas pela recorrente.
(Processado e revisto com recurso a meios informáticos (art. 131º n.º 5 do Código de Processo
Civil, ex vi artº 2º do Código de Procedimentos e Processo Tributário).
Lisboa, 29 de Outubro de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Oposição à execução Fiscal.
Sumário:
I — Das decisões do Tribunal Tributário de 1ª Instância cabe recurso para o TCA.
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II — O recurso “per saltum” para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo dessas decisões só é permitido se o versar exclusivamente
matéria de direito.
III — Questionando-se no recurso o julgamento de facto sobre a insuficiência de bens
da devedora originária o recurso não envolve apenas matéria de direito pelo que
a Secção do Contencioso Tributário é incompetente em razão da hierarquia para
dele conhecer, sendo competente para tal o TCA do Sul.
Processo n.º 451/14-30.
Recorrente: A….
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Fonseca Carvalho.
Acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO:
Não se conformando com a sentença do TAF de Loulé que julgou improcedente a oposição à
execução fiscal que contra si foi revertida para pagamento da quantia de €8724,78 referente a dividas de
IRC do ano de 2009 de que era devedora originária B…………….. Ldª veio o oponente A……………..
dela interpor recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
concluindo assim as suas alegações:
A- Sem prejuízo da declaração de insolvência da sociedade devedora originária B……………….
Ldª em 18 11 2012 ou seja dois anos após a instauração da execução fiscal contra a mesma devedora
originária para pagamento da divida de IRC de 2009 no montante de €8 724,78
B- À data da declaração da insolvência em 18 11 2012 a sociedade devedora tinha um activo
patrimonial de cerca de €9 788 880,00 não obstante o seu passivo ascender a cerca de €11000000,00
C- Resulta dos documentos juntos pelo recorrente que não foram impugnados pelas partes que
à data da declaração da insolvência a sociedade devedora era proprietária de um conjunto de bens
imóveis que constituíam mais de 80 fogos correspondentes ao empreendimento turístico denominado
a ………… sita na freguesia de santa Maria -Lagos
D- Os bens da sociedade devedora originária eram assim manifestamente suficientes para fazer
face ao pagamento das dívidas tributárias em seu nome.
E- Estando em causa o pagamento de dívida de IRC do ano de 2009 o Estado goza do privilégio
mobiliário geral e imobiliário especial sobre os bens existentes no património da devedora originária
à data da penhora ou acto equivalente por força do disposto no artigo 116 do CIRC
F- É à Administração Tributária que cabe o ónus da prova de que se verificam os factos que integram o fundamento previsto na lei para que possa chamar à execução os responsáveis subsidiários
e reverter contra eles o processo executivo cabendo por isso o ónus de demonstrar que não existiam
à data do despacho de reversão bens penhoráveis do devedor originário ou existindo que eles eram
fundadamente insuficientes cf. Acórdão do TCA Sul de 18 06 2013 in processo 06386/13.
G- O despacho de reversão nos seus fundamentos limita-se a referir que se verifica a insuficiência
de bens mas em nome da devedora originária, e pese embora se refira à insolvência da sociedade o ora
recorrente não tem conhecimento de que a Administração Tributária tenha efectuado qualquer diligência
no sentido de provar a insuficiência de bens cuja prova lhe competia.
H- A Administração Tributária não logrou provar qualquer impossibilidade da quantia exequenda
e acrescidos em dívida no valor de € 8724,28 serem pagas por conta da venda dos bens da massa insolvente da sociedade devedora originária.
I- Os factos julgados não permitem o julgamento pelo Tribunal “a quo” de ter sido provada a
fundada insuficiência de bens da devedora originária e concluir pela verificação dos pressupostos da
reversão contra o oponente.
J- O despacho de reversão contra o oponente não obedeceu aos pressupostos da e efectiva verificação da inexistência ou fundada insuficiência de bens do património da devedora originária para
satisfação da divida e do acrescido
K- Na linha do entendimento do acórdão do STA de 19 12 2012 no processo n.º 01020/12 cabe
à Administração Tributária o ónus da prova referente à insusceptibilidade de os créditos serem pagos
pela massa insolvente por motivo não imputável à Fazenda Pública.
L- Assim se a Fazenda Pública não tiver logrado o pagamento dos créditos exequendos provenientes de dívida tributária pela massa insolvente da sociedade devedora originária a lei admite a prossecução da execução fiscal em ordem a conseguir esse pagamento pelo património dos responsáveis
subsidiários.
M- 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
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no processo de insolvência pois nessas situações não poderá imputar-se a falta de pagamento àqueles
que poderiam ser responsabilizados subsidiariamente.
N- O Tribunal “a quo” julgando incorrectamente o pressuposto da fundada insuficiência de bens
da devedora originária e tendo concluído erroneamente pela verificação dos pressupostos legais da
reversão contra o recorrente aplicou incorrectamente as disposições legais dos artigos 23 /2, 24 e 74/1
da LGT e 153 n.º2 alínea b) e artigo 180 do CPPT.
Deve dar-se provimento ao recurso, revogar-se a sentença recorrida e em substituição anular-se
o despacho de reversão.
Não houve contra alegações
O Mº Pº junto deste Tribunal pronuncia-se pela incompetência em razão da hierarquia deste
Tribunal
Colhidos os vistos cumpre decidir
FUNDAMENTAÇÃO:
De facto:
O Tribunal “a quo” deu como provados os seguintes factos:
1. Em 09 Setembro de 2010 o processo de execução fiscal n.º 1074-2010/01049011 foi instaurado
no Serviço de Finanças de lagos contra B……………. Ldª. Cfr. folhas 29 do apenso.
2. No dia 18 de Novembro de 2012 B……………… Ldª:
3.
a) foi declarada insolvente
b) tinha um património de cerca de € 9 788880,00
c) tinha um passivo que ascendia acerca de €11000000,00. cfr folhas 17 a 22 dos autos.
4. Em 08 Março de 2013 foi proferido despacho de reversão contra o oponente com os fundamentos que se reproduzem:
a) Insuficiência de bens da devedora originária artigos 23/2 e 3 da LGT, decorrente da situação
líquida negativa declarada pela devedora originária na última declaração referente à informação Empresarial Simplificada e/ou em fase de insolvência declarada pelo Tribunal cf. folhas 15 dos autos.
De direito:
O recorrente como se vê do teor das suas alegações e conclusões não se conforma com a sentença
recorrida porque considera que o Tribunal “a quo” fez errado julgamento da matéria de facto não podendo concluir pela insuficiência de bens da devedora originária e pela verificação dos pressupostos
legitimadores da reversão contra si operada cfr conclusão N sintetizadora de outras conclusões onde se
questiona o julgamento de facto operada pelo tribunal “a quo”, designadamente o teor das conclusões C
a E. como também se dá conta o M.º P.º no seu parecer.
É pelas conclusões de recurso que o Tribunal “ad quem” delimita o âmbito das questões que
deve apreciar, estando ainda obrigado a conhecer de todas aquelas que sejam de conhecimento
oficioso.
Como se constata das alegações de recurso e designadamente das conclusões referidas o recorrente
questiona a legitimidade a reversão contra si efectuada por entender que a devedora originária é ainda
possuidora de bens suficientes para assegurar a satisfação da dívida exequenda.
O conhecimento do mérito do recurso envolve assim também matéria de facto.
. A competência dos tribunais administrativos, em qualquer das suas espécies é de ordem pública
e o seu conhecimento precede o de outra matéria artigo 13 do CPTA aplicável “ex vi” do artigo 2-º al.c)
do CPPTributário. A competência é assim pressuposto processual de conhecimento oficioso pressuposto
este que deve ser analisado quer se trate de incompetência absoluta quer se trate de incompetência
relativa. O seu conhecimento tem sempre prioridade sobre qualquer outra questão.
Nos termos do preceituado no artigo 280 do CPPT das decisões dos Tribunais Tributários de
1.ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo da área do Tribunal recorrido.
Todavia por força do mesmo preceito legal o recurso deve ser interposto para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo se o recurso versar exclusivamente matéria
de direito ou seja se o recurso implicar apenas a correcta interpretação das normas legais aplicáveis ou
a sua correcta determinação e aplicação
Sempre que para apreciação destas questões o Tribunal “ad quem” tenha que emitir uma apreciação ou um juízo de valor sobre a matéria de facto designadamente sobre o erro na sua valoração por
falta insuficiência ou obscuridade dos elementos de prova a questão envolve necessariamente matéria
de facto.
É o caso dos autos.
Mas sendo assim a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, sendo competente para o seu conhecimento o Tribunal Central Administrativo do Sul. A incompetência em razão da hierarquia determina a
incompetência absoluta do Tribunal a qual é do conhecimento oficioso e pode ser arguida até trânsito
em julgado da decisão final artigo 16.º do CPPT.
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DECISÃO:
Face ao exposto acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em julgar verificada a excepção da incompetência em razão da hierarquia da Secção do
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo e competente a Secção do Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul.
Custas pela recorrente fixando-se a taxa de justiça no mínimo.
Notifique.
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — José Maria da Fonseca Carvalho (relator) — Isabel Cristina Mota
Marques da Silva — Pedro Manuel Dias Delgado.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Omissão de pronuncia. Erro na forma de processo. Convolação da oposição para
requerimento de arguição de nulidade.
Sumário:
I — A omissão de pronúncia — artigo 125.º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário e 668.º, n.º 1, d) do Código de Processo Civil, actual 615.º, n.º 1,
d) — reporta-se apenas à consideração das questões suscitadas ao tribunal pelas
partes, e não, também ao acerto da decisão.
II — A insuficiência da matéria de facto inviabiliza que possa definir-se, no Supremo
Tribunal Administrativo a solução jurídica do pleito.
III — Como expressamente se preceitua no artigo 712.º, n.º 4, do Código de Processo
Civil, ex vi do artigo 2.º do Código de Procedimento e Processo Tributário tal
determina a nulidade da sentença recorrida com a necessidade de ampliação da
matéria de facto, nos termos do artigo 729.º, n.º 3 do Código de Processo Civil.
Processo n.º 464/14-30.
Recorrente: Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.
Recorrido: Município de Celorico de Basto.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Ana Paula Lobo.
Recurso Jurisdicional
Decisão recorrida — Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa
de 31 de Dezembro de 2013
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP, veio interpor o presente recurso da sentença
supra mencionada, proferida no âmbito do processo
de oposição n.º 104/12 às execuções fiscais n.º 0388201101013009, 0388201101013017,
0388201101013033 e 0388201101013041, tendo, para esse efeito formulado, a final da sua alegação,
as seguintes conclusões:
A. As infrações e os procedimentos contraordenacionais, que estão na génese do processo de
execução agora em causa, são regulados pela Lei n.º 25/2006, de 30 de junho.
B. Já estatuía o artigo 16.º-B da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, que as coimas e sanções acessórias prescreviam no prazo de dois anos.
C. Às contraordenações em causa aplicam-se subsidiariamente as disposições do regime geral do
ilícito de mera ordenação social (RGIMOS), nos termos do artigo 18.º da Lei n.º 25/2006.
C. O Tribunal a quo entendeu na sentença ora recorrida que apenas a instauração da execução
poderia ter carácter suspensivo pois mencionou que “A instauração da execução fiscal, não constitui
facto interruptivo nem suspensivo da prescrição, como se retira do disposto nos artigos 30.º e 30.º-A,
n.º 1, do mencionado RGIMOS.”
D. Na apreciação da prescrição o Tribunal a quo não se pronunciou sobre a questão de suspensão
da prescrição, tendo apreciado apenas a interrupção da prescrição da coima.
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E. Contudo, o Tribunal a quo, para apreciar a prescrição das coimas, oficiosamente, nos termos do
artigo 175.º do CPPT, deveria ter diligenciado pela obtenção todos os elementos e factos que influem
naquela decisão.
F. Vejamos a este respeito o sumário e corpo do Acórdão do Tribunal Central Administrativo do
Sul n.º 05689/12, de 14-11-2013, disponível em www.dgsi.pt, que se transcreve parcialmente:
“4. O Tribunal tem o dever de indagar sobre a tramitação do processo de execução fiscal no
âmbito do exame e decisão da eventual prescrição da dívida exequenda. A isso o obriga o princípio da
investigação, o qual traduz o poder/dever que o Tribunal tem de esclarecer e instruir autonomamente,
mesmo para além das contribuições das partes, os factos sujeitos a julgamento, criando assim as bases
para decidir, princípio este vigente no processo judicial tributário (cfr.artº.99, nº.1, da L.G.Tributária;
artº. 13, nº. 1, do C.P.P.Tributário).”
…
“Voltando ao caso concreto dir-se-á, antes de mais, que o Tribunal “a quo” tinha o dever de indagar sobre a tramitação do processo de execução fiscal nº.3522-2001/182085.0 no âmbito do exame
e decisão da eventual prescrição da dívida exequenda. A isso o obrigava o princípio da investigação,
o qual traduz o poder/dever que o Tribunal tem de esclarecer e instruir autonomamente, mesmo para
além das contribuições das partes, os factos sujeitos a julgamento, criando assim as bases para decidir,
princípio este vigente no processo judicial tributário (cfr.artº.99, nº.1, da L.G.Tributária; artº.13, nº.1, do
C.P.P. Tributário; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 10/9/2013, proc.6918/13; André Festas da Silva, Princípios
Estruturantes do Contencioso Tributário, Dislivro, 2008, pág.103 e seg.).” (nosso sublinhado).
G. Na verdade, os processos executivos encontram-se suspensos desde fevereiro de 2012, pela
prestação de garantia efetuada pelo executado.
H. E estatui a alínea a) e b) do artigo 30.º do RGIMOS que a prescrição da coima suspende-se
durante o tempo em que, por força da lei, a execução não pode continuar a ter lugar ou em que a execução foi interrompida.
I. Assim, estando os processos executivos suspensos, a prescrição da coima está necessariamente
suspensa, por força do artigo 30.º do RGIMOS.
J. Entendimento semelhante tiveram os Excelentíssimos Desembargadores do Supremo Tribunal
Administrativo no Acórdão n.º 0514/12, de 30/05/2012, disponível em www.dgsi.pt, que se transcreve
parcialmente:
“III - 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 do efeito interruptivo da prescrição.”
…
“Constitui jurisprudência uniforme e reiterada deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no
Acórdão, de 14/9/2011, proc. n.º 01010/2010, 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”.” (nosso sublinhado).
K. O Tribunal a quo não se pronunciou sobre a suspensão da prescrição, o que constitui causa
de nulidade da sentença, nos termos do n.º 1, do artigo 125.º do CPPT e da parte final do n.º 2, do artigo 608.º do Código de Processo Civil, aplicável por força da alínea e) do artigo 2.º do CPPT.
L. Acresce que, o Tribunal a quo considerou, sobre o instituto da interrupção da prescrição, como
supra transcrito no ponto 5, que a instauração da execução não constitui facto interruptivo da prescrição
das coimas.
M. No entanto, é entendimento do ora recorrente que a instauração da execução tem carácter
interruptivo da prescrição das coimas.
N. Aliás, como referido in Regime Geral das Infracções Tributárias, Anotado, de Manuel Simas
Santos e Jorge Lopes de Sousa, 2.ª Edição atualizada e ampliada, 2003, Áreas Editora, em anotação
ao artigo 30.-A do RGCO. “2 – A prescrição da coima e das sanções acessórias (por força do art. 31.º)
– aliás como a prescrição do procedimento contra-ordenacional – tem como fundamento principal a
sua desnecessidade, pelo esquecimento em que, pouco a pouco, o tempo vai envolvendo a infracção
que a determinou.
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Esse mesmo fundamento implica que o acto de instauração de execução revelador do não esquecimento da infracção por parte do Estado, se considere interruptivo da prescrição.” (nosso sublinhado).
O. Veja-se, a respeito da prescrição das coimas aplicadas em processos de contraordenação da Lei
n.º 25/2006, de 20 de junho, excerto do Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, proferido
no processo n.º 06953/13, em 28-11-2013, disponível em www.dgsi.pt:
“A instauração do processo de execução, nos termos do artº.30-A, nº.1, do R.G.C.O., interrompe
o prazo de prescrição da coima, interrupção esta que, apesar disso, não bule com o termo absoluto para
a prescrição da coima consagrado no citado artº.30-A, nº.2, do R.G.C.O. (no caso, de três anos).
Por outro lado, a simples instauração do processo executivo visando a cobrança coerciva da coima
não reveste virtualidade, por si só, para constituir uma causa de suspensão da prescrição, dado não
constar do elenco das medidas suspensivas previstas no citado artº.30, do R.G.C.O. (cfr.ac.T.R.Lisboa,
27/9/2006, proc.7034/2006-3; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção, 27/9/2011, proc.2907/09; ac.T.C.A.Sul-2ª.Secção,
2/10/2012, proc.5436/12).” (nosso sublinhado).
Termos em que, e nos mais de Direito aplicável, deverá ser dado integral provimento ao presente
recurso, julgando-o procedente, por provado e, em consequência ser:
• Declarada nula a sentença, por omissão de pronúncia sobre a suspensão da prescrição,
• Ordenada a baixa dos autos ao Tribunal a quo, e ser repetido o julgamento da prescrição, uma
vez habilitado com os dados factuais indispensáveis, designadamente os inerentes à apreciação da
suspensão da prescrição,
• Revogada a sentença quanto à procedência da questão da prescrição.
Foi emitido parecer pelo Magistrado do Ministério Público no sentido da procedência do recurso.
Mostram-se provados, os seguintes factos com relevo para a decisão do presente recurso:
A) Correm termos no Serviço de Finanças de Celorico de Bastos, contra o Município de Celorico de
Bastos, os processos de execução fiscal n.º 0388201101013009, 0388201101013017, 0388201101013033
e 0388201101013041, instaurados para cobrança de créditos por falta de pagamento de taxas de portagem, custos administrativos e coima aplicada ao ora oponente no âmbito de decisão condenatória
em processos de contra-ordenação, por falta de pagamento de taxas de portagem em infra-estruturas
rodoviárias – cf. fls. 7 a 15 dos autos;
B) No âmbito dos processos de contra-ordenação instaurados contra o Oponente com os
nºs 100645784, 10064785, 100645787, 100645786, 100645788, 100645790, 100645789 e 100645783
que deram origem à dívida exequenda identificada em A), em 17 e 24 de Novembro de 2009 foi proferida decisão condenando o Município oponente – cf. fls. 80 a 93;
C) As decisões foram notificadas em 17 e 18 de Dezembro de 2009 – cf. fls. 80, 84, 88 e 91;
D) Foram emitidas certidões de dívida e remetidas à Autoridade Tributária e Aduaneira por carta
precatória com vista à realização das diligências necessárias à sua cobrança – cf. fls. 18;
E) O Oponente foi citado nos processos executivos identificados em A), em 5/11/2011 – cf. fls. 18
dos autos;
Questões objecto de recurso
1- Omissão de pronúncia
2- Prazo de prescrição
Como bem se refere na decisão recorrida não está em causa nos autos qualquer prescrição do
procedimento contra-ordenacional. Esta, não se verificou e deixou de fazer sentido a sua análise após
o trânsito em julgado da respectiva decisão de aplicação da coima, e, face ao disposto no artº.204, nº.1,
alínea i), do Código de Procedimento e Processo Tributário dado ter a ver com a legalidade da respectiva dívida exequenda, pelo que não poderia ser apreciada no processo de oposição à execução fiscal.
Invocada pelo oponente a prescrição da coima que lhe foi aplicada, veio o Tribunal a considerar
que a mesma se verificava por, sendo aplicável à situação em análise o prazo de prescrição de 2 anos,
previsto no artigo 16.º B da Lei 25/2006, e, «Assim sendo, decorridos que estão mais de 2 anos desde
a data do trânsito em julgado das decisões que aplicaram as coimas, estão as mesmas prescritas
desde 19 e 20 de Janeiro de 2012, por não se terem verificado factos interruptivos ou suspensivos
da prescrição (cf. artigos 16.º-B e 18.º da Lei n.º 25/2006, 30.º e 30.º-A, n.º 1 do RGIMOS por força
artigo 3.º, alínea b) do RGIT).
Em qualquer caso, sempre se teria consumado a prescrição em 19 e 20 de Julho de 2013, por
força do disposto no artigo 30.º-A, n.º 2 do RGIMOS, visto ter já decorrido o prazo de prescrição de
dois anos, acrescido de metade.»
A transcrição destes dois parágrafos da sentença são factores suficientes para se concluir que a
sentença se pronunciou sobre a prescrição da coima e que considerou que se não verificaram factos
interruptivos ou suspensivos da prescrição, isto é, tomou posição sobre os factos que poderiam ter
determinado a suspensão do prazo de prescrição, ainda que considerando que nenhuns havia a ter em
conta.
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A omissão de pronúncia - artº 125º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário e
668º, n.º 1, d) do Código de Processo Civil, actual 615º, n.º 1, d) – reporta-se apenas á consideração
das questões suscitadas ao tribunal pelas partes, e não, também ao acerto da decisão.
O recorrente discorda da decisão proferida, entende que ela não assenta em factos suficientes,
com razão, como veremos adiante, mas não pode assacar o vício de nulidade à sentença por omissão
de pronúncia uma vez que a pronúncia tanto existiu que permitiu ao recorrente dela discordar.
Mais invoca o recorrente erro de julgamento na medida em que a decisão recorrida refere que não
existem factos suspensivos da prescrição a ter em conta, quando ele indica, pelo menos um, a suspensão do processo de execução em virtude da prestação de garantia que o Tribunal não considerou nem
definiu que não existia.
De forma precipitada, diríamos, o tribunal fez uma leitura incorrecta do disposto no artigo 30.º-A
do DL n.º 433/82, de 27 de Outubro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14
de Setembro e concluiu que a prescrição sempre se verificaria se decorressem 3 anos sobre a data do
trânsito em julgado das decisões que aplicaram as coimas.
O texto do referido artigo, aplicável por força do disposto no artº no artº.34, do R.I.G.T., - a aplicação ao regime de prescrição da coima das causas de suspensão e de interrupção previstas na lei geral,
ou seja nos artºs.30 e 30-A, do Regime Geral das Contra-Ordenações aprovado pelo DL 433/82, de
27/10 - permite concluir que o termo inicial do prazo de prescrição das sanções contra-ordenacionais
é a data do trânsito em julgado da decisão administrativa/judicial que aplicou a coima, sendo esta
interpretação que se deve ter como a mais acertada da referência - à data da sua aplicação – por ser a
que melhor se coaduna com a unidade do sistema jurídico, nos termos expressos pelo artº.9, do Código
Civil, e que o prazo se completa se tiver decorrido o prazo normal da prescrição acrescido de metade,
mas ressalvado o tempo de suspensão, não considerado na decisão recorrida, como resulta evidente do
texto do referido artº 30º-A.
Interrupção da prescrição da coima
1 - A prescrição da coima interrompe-se com a sua execução.
2 - A prescrição da coima ocorre quando, desde o seu início e ressalvado o tempo de suspensão,
tiver decorrido o prazo normal da prescrição acrescido de metade.
Mas a decisão recorrida limitou-se a afirmar que não havia qualquer facto suspensivo do prazo
de prescrição e que considerava que a instauração da execução não era nem facto interruptivo, nem
suspensivo da prescrição.
A matéria de facto provada não permite concluir que o tribunal haja apurado o estado do processo
de execução e, nomeadamente se, como refere o recorrente, se estão suspensos os termos da execução
em virtude de garantia prestada, muito menos o tempo em que foi iniciada tal suspensão, o que poderá
ser determinante para afirmar se o prazo de prescrição se completou ou não.
Haverá que averiguar se se verificam quaisquer uma das situações previstas no artº 30º do Regime Geral das contra-ordenações, sendo que o recorrente afirma que a execução está suspensa há
muito tempo em virtude de ter sido instaurado processo de oposição e ter sido prestada garantia, o que
a verificar-se tem enquadramento na alínea a) do referido artº 30º em conjugação com o disposto nos
artº 212º e 169º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
A insuficiência da matéria de facto inviabiliza que possa decidir-se, nesta instância a solução
jurídica do pleito.
Deste modo, como expressamente se preceitua no art. 712º, n.º 4, do Código de Processo Civil,
ex vi do artº 2º do Código de Procedimento e Processo Tributário toma-se conhecimento da referida
nulidade da sentença recorrida que se anula, determinando a ampliação da matéria de facto quanto à
(in)verificação dos factos suspensivos e/ou interruptivos do prazo de prescrição, nos termos do artº 729º,
n.º 3 do Código de Processo Civil.
Deliberação
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, anular a sentença recorrida e determinar a ampliação
da matéria de facto nos termos antes indicados.
Sem custas.
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Dulce Neto — Ascensão Lopes.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Taxa de exibição de publicidade. Estradas nacionais. Liquidação. Competência.
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Sumário:
Depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, a Estradas de
Portugal, S. A., deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de
afixação de mensagens publicitária, sendo que a sua intervenção se limita à emissão
de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria das câmaras
municipais, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 2.º da mesma referida Lei.
Processo n.º 483/14-30.
Recorrente: EP – Estradas de Portugal, SA.
Recorrido: A………………., S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. EP – Estradas de Portugal, S.A., recorre, por oposição de julgados, da sentença que, proferida
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por
A………………, S.A., contra a liquidação de taxa de publicidade, no montante de Euros 567,90 (relativa
a publicidade afixada à margem da EN 18, Km 226+345 L.D. (………….. – Estremoz).
1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1 - O Tribunal a quo considerou que a EP deixou de ter competência para licenciar a afixação de
publicidade, sendo tal competência única e exclusiva das Câmaras Municipais, de acordo com a Lei
n.º 97/88, de 17 de Agosto, e declarou a nulidade da liquidação impugnada, julgando, consequentemente,
a impugnação procedente.
2 - Resulta da actual legislação que:
a) Fora dos aglomerados urbanos o legislador não permite a afixação de publicidade, pelo que
a questão do licenciamento só se coloca nos casos de excepção ao regime de proibição (alínea a) do
artigo 4º do DL 105/98);
b) Dentro dos aglomerados urbanos, existe um concurso aparente ou real de competências sobre o
licenciamento da publicidade, apesar de ser evidente que os terrenos à margem das estradas nacionais
estão dentro da zona de protecção sobre os quais se verificam permissões condicionadas à aprovação,
autorização ou licença da JAE (faixa de respeito) (cfr. alínea b), do artigo 3º do DL 13/71).
3 - A competência da Recorrente para conceder licença e liquidar as taxas devidas pela implantação de publicidade decorre da conjugação das disposições do Decreto-Lei n.º 13/71 e da Lei n.º 97/88,
isto é:
a) O Decreto - Lei n.º 13/71 no seu artigo 10º, n.º 1, alínea a) estabelece que depende de aprovação
ou licença da EP a implantação de tabuletas ou objetos de publicidade, comercial ou não, numa faixa
de 100m para além da zona non aedificandi respectiva, contando que não ofendam a moral pública e
não se confundam com a sinalização da estrada;
b) O artigo 15º, n.º 1, alínea j) do mesmo diploma legal determina que para cada autorização ou
licença emitida pela implantação de tabuletas ou objetos de publicidade é devida uma taxa de € 56,79,
por cada metro quadrado ou fração dos mesmos;
c) A Lei n.º 97/88 no artigo 1º, n.º 1, prevê que a afixação de mensagens publicitárias obedece às
regras gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades competentes;
d) No n.º 2, de outras daquele artigo 1º, é dito que “sem prejuízo de intervenção necessária de
outras entidades, compete às câmaras municipais …”;
e) A Lei n.º 97/88 (tal como o anterior Decreto-Lei n.º 637/76) não revogou o Decreto-Lei n.º 13/71
quanto ao poder concedido à JAE, hoje EP, para licenciar a aposição de publicidade na denominada
zona de protecção à estrada e cobrar a respectiva taxa (cfr. artigos 1º, 2º, 3º, 10º e 15º, todos do Decreto-Lei n.º 13/71).
4 - Mesmo que se aceite a concorrência de duas competências (duas jurisdições) com a intervenção
de duas entidades distintas no mesmo procedimento, ela resulta das diferentes atribuições que cada
uma destas entidades assegura.
5 - Assim, compete às Câmaras Municipais a definição dos critérios de licenciamento para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, nos termos do n.º 2, do artigo 1º da Lei n.º 97/88, enquanto à
Recorrente lhe cabe averiguar se a estrada ou a perfeita visibilidade de trânsito não são afectadas (cfr.
n.º 1, do artigo 12º do DL n.º 13/71 de 23 de Janeiro).
6 - Não há duplicação de colecta, uma vez que não existe unicidade, dos factos tributários, o que
justifica a cobrança de taxas distintas - que é legalmente admissível.
7 - A intenção do legislador ao publicar o DL 637/76 e depois a Lei 97/88, foi, inequivocamente,
a de salvaguardar o regime especial previsto nas normas de proteção às estradas nacionais, mais propriamente no DL 13/71 de 23 de Janeiro.
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8 - O regime estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 13/71 vigora e aplica-se a todas as estradas sob
jurisdição da EP.
9 - As normas do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro relativas à afixação de publicidade nos
prédios confinantes com as estradas nacionais estão em vigor, pelo que, nos termos da alínea b) do
n.º 1 do artigo 10º desse diploma legal, a EP tem competência para licenciar publicidade numa faixa
de 100m para além da zona de servidão non aedificandi das estradas sob sua jurisdição, e liquidar a
taxa prevista na alínea j) do n.º 1 do seu artigo 15º.
10 - As regras de legística para a elaboração de actos normativos do Governo que constam do
Anexo ao Regimento do Conselho de Ministros do XVI Governo aprovado pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 126-A/2004, impõem que as revogações sejam expressas e discriminem as disposições
revogadas (cfr. art. 8º, n.º 1 do Anexo relativo às Regras de Legística).
11 - Tendo as regras de legística sido aprovadas para facilitar a compreensão dos textos normativos
qualquer que seja o universo dos seus destinatários e favorecer a certeza e segurança jurídicas, não é de
todo plausível que a distração do legislador tenha sido tal que o conduziu a fazer tábua rasa dos mais
elementares princípios que ele próprio estabeleceu.
12 - Na medida em que o artigo 9º, n.º 3 do C.C. prevê que na fixação do sentido e alcance da lei,
o intérprete deve presumir que o legislador soube exprimir o seu pensamento em termos adequados, não
podemos deixar de concluir que - ao não proceder, não obstante as várias oportunidades para o efeito,
à revogação expressa das normas do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, relativas à afixação de
publicidade, e apesar de a isso estar obrigado - este nunca pretendeu revogá-las.
13 - Ao julgar procedente a impugnação, a sentença recorrida violou o disposto, entre outros, nos
artigos 1º, 3º, alínea b); 10º, n.º 1, alínea b); 12º, e alínea j), do n.º 1, do artigo 15º, todos do DL 13/71
de 23 de Janeiro.
Termina pedindo que seja revogada a sentença recorrida e substituída por outra que declare a
Recorrente com competência para a prática do acto, sendo este por isso válido.
1.3. Contra-alegou a recorrida, pugnando pela confirmação do julgado e terminando as contra-alegações com a formulação das Conclusões seguintes:
i. O presente recurso não foi tramitado nos termos da lei, porquanto, ao invés do que estabelece o
artigo 284º n.º 3 do CPPT, não foi apresentada pela Recorrente a alegação tendente a demonstrar que
existe a oposição exigida - sendo que, nos termos do n.º 4 do mesmo preceito, a cominação legal para
essa falta de alegação é a deserção do recurso.
ii. No caso em apreço, constata-se que o recurso foi tramitado nos termos do artigo 282º n.º 3
do CPPT, como resulta das alegações recursivas a que se responde ((16) Embora se refira, por lapso,
o artigo 283º n.º 2 do CPPT - que não existe) - pelo que é inadmissível, atendendo a que o valor da
causa não ultrapassa um quarto da alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância, sendo que o despacho
de admissão do recurso não vincula o Tribunal ad quem ((17) Ac. STA de 14.021.2013, dado no proc.
n.º 06/13).
iii. Na sua decisão, o Tribunal a quo sustentou-se na mais recente Jurisprudência deste Supremo
Tribunal Administrativo, no douto acórdão de 26.06.2013, dado no Proc. n.º 232/13 - que seguiremos de
perto, com a devida vénia, pela sua reprodução essencial, dado o rigor com que a questão foi abordada
e considerando, sobretudo, o acerto da decisão jurídica alcançada.
iv. Em face do quadro legal vigente, a questão essencial a decidir é a de saber se a EP mantém
competência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas no art. 10º,
n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/7T, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada em vigor da
Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
v. Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo para as
câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios que devem
nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
vi. Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas
das suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou instalação de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento
prévio das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
vii. Confrontando o teor do artigo 2º da Lei n.º 97/88 com o expressamente consagrado no art. 10º,
n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição
na parte em que este último comete à EP, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além
da zona non aedificandí, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º
da Lei n.º 97/88 degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
viii. Logo, a tese da EP, ora Recorrente, conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes,
visaria o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de
publicidade comercial.
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ix. Tal circunstância conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para liquidar
taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta, proibida no
art. 205º do CPPT - aliás, de conhecimento oficioso do tribunal ((18) Cfr. art. 175º do CPPT).
x. Em face do exposto, é patente que a resposta à questão que vem posta não exige que se tome
posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71 se encontra ou não revogado,
nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas no mencionado diploma ainda
se mantêm ou não.
xi. No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação
de taxas de publicidade aplicadas nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º do Decreto-Lei n.º 13/71,
de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro, devendo concluir-se que
depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88 a Recorrente deixou de ter competência para liquidar taxas
pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, uma vez que a sua intervenção se limita à
emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria das câmaras municipais,
nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.
xii. A Lei n.º 97/88 pretendeu condensar num só procedimento administrativo o licenciamento
sobre a afixação de publicidade em espaço público, pelo que, embora sem ter revogado o artigo 10º n.º 1
b) do DL n.º 13/71 - atendendo, inclusivamente, ao facto de este último diploma delimitar a zona de
jurisdição da JAE em 100m para além da zona non aedificandi - veio reduzir o seu âmbito, porquanto
o DL n.º 13/71 deixou de aplicar-se às situações reguladas na nova lei - ou seja, toda a publicidade
colocada em espaço público.
xiii. A única interpretação capaz de conciliar os artigos 1º n.º 1 e 2º n.º 2 da Lei n.º 97/88, é aquela
de onde resulta que a extinta JAE interviria com a emissão de um parecer apenas sobre a publicidade
afixada nas zonas onde tivesse jurisdição - ou seja, na “zona de protecção de estrada” e, ao invés, nas
zonas onde dispusesse de poderes dominiais – ou seja, na “zona de estrada”, faria sentido uma licença
dominial diferente da licença municipal.
xiv. Note-se que, nos termos do disposto no artigo 2º do DL n.º 13/71, a “zona de estrada” é composta por faixa de rodagem, bermas, valetas, passeios, banquetas, taludes, pontas, viadutos e terrenos
para alargamento, estacionamento, miradouros ou áreas de serviço - pelo que as competências de licenciamento e autorização referidas no artigo 10º n.º 1 b) do DL n.º 13/71 - que a EP vem ilegalmente
invocar - ficaram circunscritas apenas à publicidade afixada no domínio público rodoviário.
xv. Aliás, só assim se poderia entender o tributo em causa como uma verdadeira taxa - na medida
em que, nos termos do artigo 4º n.º 2 da LGT, incida sobre o uso privativo de um bem do domínio
público.
xvi. Assim, ainda que se admitisse a competência da EP - o que não é o caso - em lado algum da
liquidação consta que a publicidade em causa estivesse colocada no domínio público rodoviário, ou
seja, na estrada, suas obras de arte e bermas.
xvii. Nos termos do disposto no artigo 4º, n.º 2, da LGT, as taxas assentam na prestação concreta
de um serviço público, na utilização de um bem de domínio público ou na remoção de um obstáculo
jurídico - pelo que a existência de uma contraprestação específica é condição necessária para a adopção
de uma taxa, constituindo, por isso, seu elemento distintivo, por contraposição aos impostos, também
designados de tributos unilaterais ((19) Cfr. Casalta Nabais, Direito Fiscal, 2003, Almedina, p. 12;
Cardoso da Costa, “Ainda a distinção entre taxa e imposto na jurisprudência constitucional”. Livro
de Homenagem a José Guilherme Xavier de Basto, Coimbra, 2006, p. 20 sgs.).
xviii. Ora, quando a liquidação se prende com a implantação de um letreiro publicitário destinado
a identificar o estabelecimento da Recorrida, a atribuição de uma taxa em função do metro quadrado
ocupado pelo objecto publicitário não faz qualquer sentido - sendo adequado e proporcionado, apenas
e só, quando estivesse em causa a utilização de bens de domínio público, visto que exprime a exacta
medida dessa ocupação.
xix. Resulta do exposto, em suma, que a taxa em causa não supera o teste da proporcionalidade,
ao menos sob o prisma do custo com o serviço respectivo.
xx. O que aqui temos, por isso, é um verdadeiro imposto encapotado, pois que não existe qualquer
proporcionalidade entre o pagamento de uma taxa e a alegada contraprestação, que aliás, no caso concreto, não é apreendida, nem é apreensível - o que acarreta a sua ilegalidade, por violação do disposto
no artigo 4º n.º 2 da LGT e impõe a sua anulação.
xxi. Simultaneamente, pelos mesmos motivos, o artigo 15º do DL n.º 13/71, de 23.01, com a redacção dada pelo DL n.º 25/2004, de 24.01, é materialmente inconstitucional, por violação do princípio
da proporcionalidade.
xxii. A definição das taxas dos impostos é matéria de reserva de lei parlamentar ((20) artigo 165º
n.º 1 i) da CRP) - o que inclui o seu agravamento por actualização - sendo que o artigo 1º do Decreto-Lei
n.º 25/2004, de 24.01 veio proceder à actualização e consequente agravamento das taxa de publicidade,
por via da alteração ao artigo 15º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23.01.
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xxiii. O Governo procedeu ao agravamento das taxas em causa invocando competência própria
((21) artigo 198º n.º 1 a) da C.R.P.)
xxiv. O artigo 1º do Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24.01 é inconstitucional por violação dos artigos 103º, n.º 2. 165º, n.º 1, alínea i), e 198º, n.º 1, alínea b), da Constituição, quando interpretado no
sentido de abranger a cobrança das taxas ali actualizadas, pela aprovação pela EP de publicidade a
licenciar pelas câmaras municipais nos termos do disposto no artigo lº, n.º 2, da Lei n.º 96/88, de 17.08,
com a redacção que lhe foi introduzida pela Lei n.º 23/2000, de 23.08.
Termina pedindo a improcedência do recurso e a confirmação da sentença recorrida.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes, além do mais:
«Resulta dos autos que o recurso foi interposto e admitido com fundamento em oposição de
julgados, nos termos do disposto no artigo 280º/5 do CPPT, uma vez que o valor da causa é inferior à
alçada do tribunal recorrido.
São pressupostos do recurso por oposição de julgados a identidade de situações tácticas, trânsito
em julgado da decisão fundamento, quadro legislativo substancialmente idêntico, decisões proferidas
em processos diferentes e decisões opostas expressas ((1) Código de Procedimento e de processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição 2011, IV volume, página 422, Juiz Conselheiro Jorge Lopes
de Sousa).
Os requisitos do recurso de decisões de 1ª instância com fundamento em oposição de julgados
correspondem aos requisitos globais dos recursos por oposição de acórdãos ((2) Obra citada, página 422), a saber:
1. Identidade de situações fácticas;
2. Quadro legislativo substancialmente idêntico;
3. Acórdãos proferidos em processo diferentes ou incidentes diferentes do mesmo processo;
4. Necessidade de decisões opostas expressas ((3) Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 2007, II volume, página 808/812, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de
Sousa);
5. A decisão recorrida não estar em sintonia com a jurisprudência mais recente consolidada do
STA.
Salvo melhor juízo, afigura-se estarem verificados os requisitos do recurso por oposição de julgados.
Na verdade, contrariamente à decisão recorrida, em qualquer um dos acórdãos fundamento juntos
aos autos pela recorrente se decidiu que, mesmo após a entrada em vigor da lei 97/88, de 17 de Agosto, o
IEP, ao qual sucedeu a actual EP - Estradas de Portugal, S.A., continuou a ter competência para liquidar
taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias no zona de protecção das estradas.
Quanto ao mérito do recurso parece-nos que o mesmo não merece provimento, sendo de manter
a sentença recorrida.
De facto, o STA, em recente acórdão de 26 de Junho de 20134 ((4) Proferido no recurso n.º 0232/13,
disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt), relatado pela Senhora Conselheira Fernanda Maçãs, e cujo
discurso fundamentador se subscreve, sustentou que o artigo 2º/2 da Lei 97/88 está em contradição
com o, expressamente, consagrado no artigo 10º/1/ b) do DL 13/71, na parte em que este último comete à Estradas de Portugal, EP, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona
non aedificandi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto aquele preceito degrada essa
intervenção à mera emissão de parecer obrigatório.
Assim, sustenta o STA, no citado aresto que, uma vez que foi intenção inequívoca do legislador
revogar o regime especial de licenciamento de publicidade constante do DL 13/71, depois da entrada
em vigor da Lei 97/88, a EP deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, dispondo, tão somente, de competência para a emissão de parecer,
no âmbito do procedimento de licenciamento da autoria das Câmaras Municipais, nos termos do estatuído no artigo 2º/2 da Lei 97/88 ((5) No mesmo sentido vai a jurisprudência da 1ª secção do STA,
entre outros acórdão de 3 de Abril de 2014, proferido no recurso n.º 01600/13, disponível no sítio da
Internet www.dgsi.pt)
A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que deve negar-se provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo-se a sentença recorrida na ordem jurídica.»
1.5. Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. A impugnante foi notificada, pela comunicação de 30/11/2012 da Delegação Regional de Évora
da então Estradas de Portugal S.A., subscrita pelo respetivo diretor, nos seguintes termos:
«Assunto: Liquidação de taxa de publicidade afixada à margem À margem da EN 18 - km 226+345
LD (……………. - Estremoz)
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No âmbito do assunto acima referenciado foi V. Exa notificado (...) sobre a liquidação da taxa
devida pela autorização para afixação da publicidade à margem da EN 18.(...)
Face ao exposto deverá V. Exa proceder ao pagamento da taxa calculada nos termos do disposto na
alínea j) do art. 15º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, atualizada pelo Decreto-Lei n.º 25/2004,
de 24 de Janeiro, como se segue: (..) 567,90 €.
O pagamento deverá ser efectuado no prazo de 10 dias. (…)».
3. Com base nesta factualidade, a sentença recorrida julgou procedente a impugnação, apelando
à fundamentação constante do acórdão desta Secção do STA, de 26/6/2013, no processo n.º 232/13.
E é do assim decidido que a recorrente discorda, alegando, como se viu, que a sentença está em
oposição com os arestos (desta Secção do STA) que especifica e que, por isso, enferma de erro de
julgamento.
Vejamos.
4.1. O recurso vem interposto pela EP – Estradas de Portugal, S.A., da decisão que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela ora recorrida (A…………….,, S.A.) contra a liquidação
de taxa de publicidade, no montante de Euros 567,90 (relativa a publicidade afixada à margem da EN
18, Km 226+345 L.D. (…………….. – Estremoz).
Atentos o valor da causa e a alçada do TT de 1ª instância, estamos, portanto, em face de recurso
interposto nos termos do disposto no n.º 5 do art. 280º do CPPT, no qual se estabelece que «A existência
de alçadas não prejudica o direito ao recurso para o Supremo Tribunal Administrativo de decisões que
perfilhem solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial
de regulamentação jurídica, com mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual grau ou
com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.»
Sendo que, conforme aponta o Cons. Jorge Lopes de Sousa, (1) este recurso de decisões dos tribunais tributários com fundamento em oposição de julgados segue a tramitação dos recursos jurisdicionais
previstos no art. 280º, designadamente a que resulta dos arts. 281º a 283º, e não a prevista no art. 284º,
«não havendo uma decisão autónoma sobre a questão preliminar da existência da oposição, que deve
ser apreciada como mais um Pressuposto do recurso, que acresce aos restantes pressupostos processuais
(como, por exemplo, a legitimidade e a tempestividade que também devem ser apreciadas, expressa
ou tacitamente, antes de se passar à apreciação do mérito do recurso» e sendo que «… o que está em
causa no recurso previsto no art. 280º, n.º 5, do CPPT é apreciar a correcção da decisão da 1ª instância,
sendo a oposição com um acórdão do STA um mero requisito de admissibilidade do recurso.»
Daí que não colha a alegação por parte da recorrida (Conclusões i e ii), no sentido da deserção do
recurso por não ter sido apresentada a a alegação tendente a demonstrar que existe a oposição exigida,
de acordo com o disposto nos nºs. 3 e 4 do art. 284º do CPPT.
De todo o modo, para que possa interpor-se e eventualmente ser admitido e provido o presente
recurso, torna-se necessário que estejamos perante decisão de Tribunal Tributário de 1ª Instância proferida em processo de impugnação judicial ou de execução fiscal, que não seja susceptível de recurso
ordinário por estar fora da respectiva alçada e que perfilhe, quanto ao mesmo fundamento de direito
e na ausência substancial de regulamentação jurídica, solução oposta à proferida em três sentenças do
mesmo ou de outro tribunal de igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.
Ora, no caso, encontram-se preenchidos os referidos pressupostos.
Com efeito, trata-se de recurso de uma sentença do TAF de Beja, proferida em processo de impugnação judicial e em que, no âmbito da mesma legislação, sendo idêntica a situação de facto e reportando
à mesma questão fundamental de direito, se decide apelando a solução jurídica oposta à dos arestos
do STA indicados e especificados pela recorrente: na verdade, atentando no acórdão fundamento logo
indicado em primeiro lugar (o proferido em 25/6/2009, no proc. n.º 0243/09), vemos que ali estava em
causa a cobrança coerciva, em processo de execução fiscal, de dívida ao IEP – Instituto de Estradas de
Portugal, resultante de não pagamento de taxas por instalação de painéis publicitários junto à EN 125,
Km 31,200 e 31,300, questão que foi suscitada no âmbito de processo de oposição deduzido contra
aquela mesma execução fiscal e tendente a obter a respectiva extinção. Daí que, considerando também
que a diversidade de meios processuais em presença (oposição à execução e impugnação judicial)
não é suficiente para afastar a invocada oposição entre o decidido naquele acórdão fundamento e o
decidido na sentença ora recorrida, é de concluir que logo nesse acórdão se decidiu em contrário ao
sentido decisório da sentença recorrida: ou seja, se decidiu que, mesmo após a entrada em vigor da Lei
n.º 97/88, de 17/8, o IEP (ao qual sucedeu a actual EP - Estradas de Portugal, S.A.), continuou a ter
competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias na zona de
protecção das estradas.
Ocorre, portanto, a alegada oposição de julgados. (2)
Impondo-se, assim, a apreciação do mérito do recurso.
4.2. A questão a decidir neste recurso prende-se, como vimos, com a da competência da recorrente EP – Estradas de Portugal, S.A., para a liquidação e cobrança de taxas por afixação ou instalação
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de publicidade exterior na zona de protecção das estradas nacionais, após o início da vigência da Lei
n.º 97/88, de 17/8.
Trata-se de questão que recentemente tem vindo a obter resposta uniforme na jurisprudência deste
STA (quer por parte da Secção de Contencioso Tributário - na vertente da tributação do licenciamento
– quer por parte da Secção de Contencioso Administrativo - na vertente do próprio licenciamento,
«a se» -, como pode ver-se pelos acórdãos proferidos nesta Secção, em 4/6/2014, no proc. n.º 01730/13
e em 2/7/2014, nos supra citados procs. n.º 492/14 e n.º 615/14, entre outros, e na Secção de Contencioso Administrativo, e também entre muitos outros, em 15/5/2014, nos procs. nºs. 0133/14, 0135/14,
0140/14, 01516/13; e em 29/4/2014, no proc. n.º 073/14, no sentido da competência exclusiva das câmaras municipais para o licenciamento de publicidade comercial nas áreas dos respectivos concelhos,
precedida de parecer prévio da EP – Estradas de Portugal, S.A. (arts. 1º, n.º 1 e 2º, nºs. 1 e 2, da Lei
n.º 97/88, de 17/8).
Entendimento este que foi, igualmente, o sufragado no acórdão fundamento (o acórdão desta Secção, de 26/6/2013, processo n.º 0232/13, cuja fundamentação sufragamos na íntegra, e à qual também
a sentença recorrida aderiu.
Nesse acórdão deixou-se explicitado o seguinte:
«3.1. O art. 1º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os
passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada”
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito) - arts. 1º a 3º.
Diz expressamente o art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:
a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de
Estradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida
a construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer objectos de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma da
estrada ou dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados
em construções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os mesmos
se destinem a identificar instalações públicas ou particulares.”
Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença
da Junta Autónoma da Estrada, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial
ou não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”.
Em face do quadro legal exposto, a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente
mantém competência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas no
art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada em
vigor da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo para
as câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios que
devem nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas das
suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou instalação de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento
prévio das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades,
compete às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos
critérios de licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”.
No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe “Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1
que o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal da respectiva área, devendo, nos termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de
parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente
do Instituto Português do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção-Geral
de Transportes Terrestres, da Direcção de Turismo e do Serviço Nacional de parques, Reservas e
Conservação da Natureza.”
Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b),
do Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em
que este último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além
da zona non aedificadi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º
da Lei n.º 97/88 degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
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Poderá dizer-se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto-Lei n.º 13/71 que,
pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser revogado
por aquela lei.
Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador” (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.).
Ora, afigura-se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição
de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras
municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão
do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos
específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
(…)
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é vinculativo,
mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (Lições de Direito Administrativo, 2ª ed.,
Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.), os pareceres “enquanto avaliações
jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham ou não de ser solicitados
pelo órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme tenham, ou não, de ser seguidos
pelo órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres previstos em normas jurídicas são,
salvo disposição expressa em contrário, obrigatórios e não vinculantes”.
Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que
se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.
Em segundo lugar, tratando-se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde
com a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos
actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar
a constituição de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos
administrativos em sentido estrito (Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p.145.), embora com
conteúdos diferentes.
As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (Cfr. ob. cit., p. 145.),
actos administrativos favoráveis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos” ou
extinguem obrigações, distinguindo-se as autorizações propriamente ditas das licenças. As primeiras,
também conhecidas por autorizações permissivas, caracterizam-se por permitirem “o exercício pelos
particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo pré-existente, apenas condicionado
pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo por ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam-se a constituir “direitos subjectivos
em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição relativa (preventiva) pela lei, uma
vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que justificou a proibição legal”.
Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes,
visaria o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de
publicidade comercial. O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para
liquidar taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta,
proibida no art. 205º do CPPT.
Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição
de mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios,
precedido de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada.
O que significa que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento
dos municípios e não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades
com jurisdição nos locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar
os interesses visados pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental
e, ao mesmo tempo, a segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de
ver as coisas, existe apenas uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como
pretende a recorrente.
Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem posta
não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71 se
encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas
no mencionado diploma ainda se mantêm ou não.
No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação
de taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro. E o que
se conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou de ter competência
para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, uma vez que a sua
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intervenção se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria
das câmaras municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.».
Em suma, de acordo com o enquadramento legal explicitado, mesmo admitindo que o DL n.º 13/71,
de 23/1, se mantém em vigor, a verdade é que não oferece dúvidas que, por força, primeiro do DL
n.º 637/76 e, posteriormente, da Lei n.º 97/88, o inciso “aprovação ou licença” constante do art. 10º,
n.º 1, alínea b), do DL n.º 13/71, foi derrogado e desgraduado na emissão de “parecer” das entidades
com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada. Devendo, assim, o procedimento ser
iniciado junto das câmaras municipais que procederão à consulta das entidades competentes para a
emissão do respectivo parecer.
E limitando-se a competência da recorrente (EP) à emissão de parecer, no âmbito do procedimento
de licenciamento, da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei
n.º 97/88, não lhe pode competir a iniciativa de liquidar as taxas por tal licenciamento.
Concluindo, a sentença não sofre dos erros de julgamento que a recorrente lhe imputa, devendo
ser confirmada.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Seia.

Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão

(1) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 6.ª ed., Vol. IV, anotação 11 ao artigo 280.º,
p. 421.
(2) No mesmo sentido e relativamente ao mesmo acórdão fundamento invocado, se concluiu nos recentes acórdãos desta
Secção, de 2 de Julho de 2014, nos processos n.º 492/14 e 615/14.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Reclamação do órgão de execução fiscal. Condenação em juros indemnizatórios.
Sumário:
I — A constituição indevida de penhor pela Administração Tributária, através da
compensação de crédito de IVA a reembolsar não é circunstância atendível para
efeitos de condenação automática de juros indemnizatórios a favor do reclamante
nos termos do artigo 43.º n.º 1 e n.º 3 e alíneas a) a c) da LGT.
II — A eventual indemnização, neste caso, ao abrigo do artigo 100.º da LGT fica dependente da prova do prejuízo a invocar em acção própria.
Processo n.º 675/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Fonseca Carvalho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. Relatório
1. A…………, S. A., identificada nos autos, tendo sido notificada de constituição de penhor do
direito de crédito correspondente ao reembolso de IVA no valor de Euro 71.877,76, referente ao período
de Agosto de 2013, pago à executada por despacho da Direcção de Serviços de Reembolso de IVA, de
8 de Janeiro de 2014, para garantir o pagamento da dívida fiscal e acrescido cuja cobrança no processo
de execução fiscal nº. 2208201301146378 está em curso pelo montante de Euro 2.956,27, por despacho
proferido pelo Serviço de Finanças de Palmela, deduziu no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada,
reclamação do acto do órgão de execução fiscal.
Naquele Tribunal foi decidido julgar procedente a reclamação, anulando-se o acto reclamado e
determinando-se o pagamento dos peticionados juros indemnizatórios, uma vez que “é ilegal a constituição de penhor de créditos tributários determinada unilateralmente pela Administração Tributária,
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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”.
2. Não se conformando, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este STA, formulando as
seguintes conclusões das suas alegações:
I. A reclamação da decisão do órgão de execução fiscal não visa a impugnação de qualquer ato
de liquidação;
II. A reclamação de atos do órgão de execução fiscal não é o meio processual adequado para ser
reconhecido o direito a juros indemnizatórios à Reclamante, pois que se visa através desse meio processual não a impugnação de qualquer ato de liquidação, mas sim a impugnação de ato administrativo
praticado no processo de execução fiscal que afeta os direitos e interesses legítimos da entidade executada
III. A sentença recorrida fez errónea interpretação e aplicação do art. 43º 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, parcialmente revogada e substituída por douto Acórdão que julgue a reclamação improcedente no segmento condenatório referente aos juros indemnizatórios, tudo com as devidas e legais
consequências.
3. Não houve contra alegações.
4. O magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte parecer:
1. Questão a apreciar:
- a interpretação do art. 43º da L.G.T. quanto os juros indemnizatórios, a atribuir em processo de
reclamação judicial.
2. Posição que se defende.
É certo que na letra do art. 43º n.º 1 da L.G.T. apenas consta ser nos meios de reclamação graciosa
e de impugnação judicial que podem ser devidos juros indemnizatórios.
Contudo, no seu n.º 3 outros casos se encontram previstos.
Ora, é com base nesta disposição que ora melhor se defende agora que os mesmos são de atribuir,
tendo no caso se procedido a compensação com quantia relativa a reembolso de I.V.A..
E quanto a essa compensação foi ainda decidido ter-se procedido à mesma a 18-1-2014, e em
violação do previsto no art. 89.º n.º 1 alínea b) da L.G.T.
Assim, e conforme decidido no acórdão do S.T.A. de 3-5-06, proferido no proc. n.º 350/06,
acessível em www.dgsi.pt, o referido direito é de reconhecer ainda que não se tenha conhecido de ato
de liquidação, mas de ato que é materialmente administrativo e foi praticado no âmbito de execução
fiscal, relativamente ao qual ocorreu erro dos serviços.
3. Concluindo:
Parece ser de reconhecer que a situação obtém enquadramento no previsto no art. 43º n.º 1 alínea a)
da L.G.T., interpretado como sendo de aplicar a outros meios processuais que não apenas os previstos
no n.º 1 e desde que se reconheça ter ocorrido erro dos serviços ainda quanto a ato materialmente administrativo praticado em execução fiscal, como é o de compensação com quantia de I.V.A. a reembolsar,
de que decorre que o recurso é de improceder.
5. Cumpre apreciar e decidir.
II. Fundamentos
De facto
A) Em 18/01/2014 foi efectuada a compensação no montante de € 2.956,27, referente ao reembolso
de IVA no montante de € 71.877,66 (cfr. doc. junto a fls. 21 dos autos);
B) Em 20/11/2013, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 2208201301146378 que corre
termos no Serviço de Finanças de Palmela contra A…………, SA no montante de € 2.873,26 (cfr. fls. 1
da cópia do processo executivo junto aos autos);
C) Por ofício de 25/11/2013 foi a executada citada no âmbito do processo executivo identificado
na alínea anterior para proceder ao pagamento da dívida exequenda até 29/12/2013 (cfr. doc. junto a
fls. 3v e 4 do processo executivo junto aos autos);
D) Por requerimento entrado no Serviço de Finanças em 06/01/2014 a Reclamante veio oferecer
para ser constituído penhor sobre duas balanças ambas livre de ónus ou encargos e registadas com o
valor contabilístico bruto de € 38.545,95, propriedade doutra sociedade que com ela tem uma relação
de grupo (domínio total), em virtude de ter impugnado judicialmente as liquidações em causa no processo executivo tendo sido junto um balancete geral (acumulado até Outubro de 2013 (cfr. doc. junto
a fls. 23 e sgs. dos autos e fls. 5 e sgs. do processo executivo junto aos autos);
E) Em 07/01/2014 foi elaborada uma informação pelo Serviço de Finanças de Palmela, da qual
consta que a Reclamante vem solicitar que seja autorizada a constituição de penhor sobre duas balanças ambas livres de ónus ou encargos informando que irá intentar a competente Impugnação Judicial.
Informa ainda que o montante da garantia a prestar será de € 22.681,72 (cfr. doc. junto a fls. 25 do
processo executivo junto aos autos);
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F) A informação identificada na alínea anterior foi prestada no âmbito do processo executivo
identificado na alínea B) e dos processos executivos nºs 2208201301146408, 2208201301146424,
2208201301146394, 2208201301153811 e 2208201301153560, 2208201301146432, (cfr. doc. junto
a fls. 25 do processo executivo junto aos autos);
G) Em 07/01/2014 foi proferido despacho no sentido de ser o pedido remetido à Direcção de
Finanças de Setúbal para apreciação e decisão (cfr. doc. junto a fls. 25 do processo executivo junto
aos autos);
H) Em 18/01/2014, foi constituído penhor sobre a quantia identificada em A) no montante de
€ 2.956,27 (cfr. doc. junto a fls. 21 dos autos e 31v do processo executivo junto aos autos);
I) Por ofício de 21/01/2014 foi a Reclamante notificada da constituição de penhor legal sobre a
quantia de €2.956,27 (cfr. doc. junto a fls. 21 dos autos e 31v do processo executivo junto aos autos);
J) A presente reclamação foi expedida por correio registado em 31/01/2014, cfr. estampilha dos
correios a fls. 27 dos autos e deu entrada no Serviço de Finanças de Palmela em 03/02/2014, cfr. fls. 4
dos autos;
K) Até ao 05/02/2014 ainda não havia sido proferida decisão sobre o pedido de prestação de garantia com a constituição de penhor sobre os bens apresentados pela Reclamante (alínea D), conforme
Informação do Serviço de Finanças de Palmela, constante a fls. 31 dos autos.
Os factos provados assentam na análise crítica dos elementos constantes dos autos, nomeadamente
dos títulos executivos, das informações oficiais e dos documentos juntos.
A) Fundamentação de direito da sentença recorrida
Questão a decidir:
É a de saber se 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.
Cumpre, agora, decidir.
Alega a Reclamante que o acto reclamado viola o princípio da necessidade da garantia, uma vez que
foi constituído penhor sobre créditos para pagamento de uma dívida cuja garantia havia já sido oferecida
voluntariamente pela Reclamante, e que o referido acto padece, ainda, de vício de violação de lei, por
violação dos princípios da decisão e da boa-fé quanto à garantia que fora anteriormente oferecida, já
que não se pronunciou sobre a sua suficiência e adequação, lesando os interesses da Reclamante, uma
vez que a constituição do penhor de créditos prejudica a sua actividade; Viola igualmente o art. 89º,
n.º 1, alínea b) do CPPT, que não admite que a compensação de créditos fosse realizada enquanto estava em curso o prazo legal para apresentar impugnação judicial e alega também que a constituição de
penhor foi realizada ilegalmente, com base em erro imputável aos serviços da Autoridade Tributária, o
que justifica o pagamento de juros indemnizatórios à Reclamante. Desde já, diremos que assiste razão
à Reclamante.
Sobre esta matéria pronunciou-se o STA, no Acórdão de 24/10/2012, Recurso n.º 1042/12, com
o qual concordamos e que pelo bem fundado do mesmo passamos a transcrever extracto:
“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.
(...)
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).
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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 arts. 169.º, 195.º e 199º 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 cedo 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 bom 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
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 CPPT pareça permitir a
constituição de penhor sempre que o interesse da eficácia da cobrança o torne recomendável, a Lei Geral
Tributária - que lógica 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.”
O caso dos presentes autos é exactamente igual ao do Acórdão citado com a excepção de que a
garantia a prestar seria, naquele, uma fiança, e aqui um penhor. Tal facto, não invalida o raciocínio
efectuado e a aplicação do direito como se fez no douto Acórdão.
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Assim, e na esteira do Acórdão supra citado, no caso em apreço, 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.
Pelo que a presente Reclamação terá de proceder.
Vem também a Reclamante peticionar o pagamento de juros indemnizatórios nos termos do disposto no art. 43º, n.º 3 da LGT.
Estando-se perante uma situação em que existe erro por parte dos serviços os mesmos são devidos
desde a data em que o tributo era devido pela AF.
Nestes termos, e sem necessidade de mais considerações, julgar-se-á totalmente procedente a
presente Reclamação.
IV. DECISÃO:
Nestes termos e nos das disposições legais citadas, julga-se procedente a presente reclamação,
e em consequência, anula-se o acto reclamado e determina-se o pagamento dos peticionados juros
indemnizatórios.
Custas pela Fazenda Pública que fixo em 2 UC
Registe e notifique.
B) Fundamentação de Direito:
A única questão que decorre das conclusões do recurso interposto pela Fazenda Pública é a de
saber se a procedência da reclamação da decisão de órgão de execução fiscal que anula o acto reclamado é passível de dar lugar à condenação da AT ao pagamento de juros indemnizatórios a favor do
reclamante ao abrigo do preceituado no artigo 43 da LGT
O artigo 43 da LGT tem como epígrafe o pagamento indevido da prestação tributária e nos seus
n.ºs 1 e 3 discrimina as situações em que devido a erro imputável aos serviços ou verificadas as circunstâncias descritas no n.º 3 são devidos juros indemnizatórios
O pagamento de juros indemnizatórios por parte da FP parte do princípio que há lugar ao ressarcimento do contribuinte sempre que por erro dos serviços o contribuinte tiver de pagar quantia superior
à devida.
Este princípio geral de obrigação de indemnização tem em vista a reconstituição da situação hipotética do lesado ou seja daquela em que o lesado se encontraria caso não tivesse ocorrido o pagamento
indevido ou ocorrido o evento danoso
No caso em apreço a condenação em juros indemnizatórios decorre do facto de o Tribunal ter
concluído que a constituição do penhor do direito de crédito correspondente ao reembolso do IVA
referente ao período de Agosto de 2013 no montante de €71 877,66 era ilegal e violadora do principio
da boa fé
O Tribunal recorrido condenou a Fazenda Publica no pagamento de juros indemnizatórios ao
abrigo do artigo 43 n.º 3 da LGT
A Fazenda Publica considera que a situação em apreço não é passível de tal enquadramento
Refere o artigo 43 da LGT:
“Pagamento indevido da Prestação tributária
1. São devidos juros indemnizatórios quando se determine em reclamação graciosa ou impugnação judicial que houve erro imputável aos serviços de que resulte pagamento de dívida tributária em
montante superior ao devido.
2. Considera-se também haver erro imputável aos serviços nos casos em que apesar da liquidação ser efectuada com base nas declarações do contribuinte este ter seguido no seu preenchimento as
orientações genéricas da administração tributária devidamente publicadas.
3. São também devidos juros indemnizatórios nas seguintes circunstâncias:
a) Quando não seja cumprido o prazo legal de restituição oficiosa dos tributos;
b) Em caso de anulação do acto tributário por iniciativa da administração tributária a partir do
30.º dia posterior à decisão, sem que tenha sido processada a nota de crédito.
c) Quando a revisão do acto tributário por iniciativa do contribuinte se efectuar mais de um ano
após o pedido deste salvo se o atraso não for imputável à administração tributária
4. A taxa de juros indemnizatórios é igual à taxa dos juros compensatórios.”
Como se vê da leitura do n.º 3 do artigo 43 em nenhuma das hipóteses aí previstas o legislador
condicionou o pagamento dos juros ao pedido prévio do contribuinte. O direito aos juros nestas circunstâncias é objectivo, nasce da verificação dos factos que aí se prevêem
No caso dos autos o acto anulado bem como a procedência da reclamação não se enquadra em
nenhuma das alíneas do n.º 3 do artigo 43 da LGT
E poderá tal situação enquadrar-se no n.º 1 alínea a) do artigo 43 citado, como pretende o Mº Pº
junto deste Tribunal?
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Pese embora estarmos perante um processo de reclamação ela não tem em vista reagir contra o
acto de liquidação mas antes um acto materialmente administrativo proferido pelo órgão de execução
em processo de execução fiscal.
Efectivamente nos termos do artigo 43/1 alínea a) da LGT o direito a juros indemnizatórios decorre
automaticamente da decisão administrativa (reclamação graciosa) ou judicial (processo de impugnação
judicial) que anula o acto da liquidação por erro de facto ou de direito imputável aos serviços da Administração Tributária sem que para ver esse direito reconhecido o contribuinte tenha que o solicitar.
E as situações referidas no n.º 3 e suas alíneas do artigo 43 da LGT referem-se a situações em
que está em causa a morosidade da Administração nas hipóteses aí descritas e onde o autos em apreço
– indevida constituição de penhor e atraso na apreciação e decisão sobre da garantia oferecida pelo
órgão de execução fiscal se não enquadram.
Mesmo a compensação encoberta pela constituição do penhor que se diz ilegal não pode entender-se como acto de liquidação donde decorresse o direito a juros nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 43 da LGT por dele se distinguir pela diferente finalidade, natureza e procedimento como bem
deixou expresso o acórdão deste STA de 09 Janeiro de 2013 no processo 0745/12
Por outro lado a anulação do acto reclamado da constituição indevida do penhor não cabe na
alínea a) do n.º 3 do artigo 43 porque não está em causa o cumprimento do prazo legal de restituição
oficiosa de tributo
Não se enquadra na alínea b) porque a anulação da constituição do penhor por compensação não
se deveu à iniciativa da Administração mas é o resultado de uma decisão judicial.
E não preenche os requisitos da alínea c) por a morosidade não estar dependente do atraso de
decisão de um pedido de revisão do acto tributário.
E se é certo que por força do preceituado no artigo 100 da LGT A Administração Tributária está
obrigada em caso de procedência de 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 o certo é que desta imposição se não pode partir para uma interpretação extensiva do
artigo 43 da LGT porque a tal se opõe a letra da norma que baliza o ponto de partida e o limite do seu
alcance que pressupõe sempre ou uma anulação oficiosa ou erro no acto da liquidação.
DECISÃO:
Por todo o exposto acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso revogando a sentença na parte em que condenou
em juros indemnizatórios a Recorrente.
Custas pela recorrida.
Notifique.
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — José Maria da Fonseca de Carvalho (relator) — Isabel Cristina
Mota Marques da Silva — Pedro Manuel Dias Delgado.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Sumário:
Não tendo o legislador definido o conceito de «prédios (urbanos) com afectação
habitacional», e resultando do artigo 6.º do Código do IMI (subsidiariamente aplicável ao Imposto do Selo previsto na nova verba n.º 28 da Tabela Geral) uma clara
distinção entre «prédios urbanos habitacionais» e «terrenos para construção», não
podem estes ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba
28.1 da TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios
urbanos com afectação habitacional.
Processo n.º 676/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, 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 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé
que julgou procedente a impugnação judicial que a sociedade A…………….., S.A., com os demais
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sinais dos autos, deduziu contra a liquidação de Imposto de Selo efectuada em relação ao prédio urbano constituído por terreno para construção, inscrito na matriz predial da freguesia de Almancil sob
o artigo 012170.
1.1. As alegações do recurso mostram-se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
Deve ser dado provimento ao presente recurso, porquanto:
1 - A, aliás, douta sentença recorrida julgou mal por errada interpretação e aplicação da verba
28.1 da TGIS.
2 - Desde que, como temos por certo, aquela disposição comporta a hipótese dos terrenos para
construção que tenham como destino definido a construção dum edifício habitacional.
3 - Sentido e alcance a que dão apoio sólido e decisivo a letra da lei, o seu espírito, e, a alteração
da redacção constante da LOE para 2014 promulgada.
4 - A letra sustenta realmente a solução que defendemos, pois “afectar” no sentido rigoroso do
verbo significa o mesmo que aplicar, destinar; quer dizer, exige que o destino do bem já esteja decidido,
mas não a sua materialidade, a efectiva e concreta utilização, no presente.
5 - O espírito da lei conduz ao mesmo resultado, pois não colide antes corresponde ao ambiente
de crise económica e financeira, assegura as novas necessidades, e, as tendências da tributação, manifestadas aquando da sua elaboração.
6 - A alteração do preceito presente na LOE para 2014 é uma mera modificação de forma, que
nem por isso passou a ter alcance e significação diversos do que tinha.
7 - Na verdade, a nova redacção confirma, afigura-se-nos, a interpretação que defendemos.
Assim, pelo exposto, e, principalmente, pelo que será suprido pelo Douto Tribunal, deve ser
revogada a sentença sub judice, como é de JUSTIÇA.
1.2. A Recorrida apresentou alegações para sustentar a manutenção do julgado.
1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que devia ser
negado provimento ao recurso e mantida a sentença recorrida.
1.4. Com dispensa de vistos, dada a simplicidade da questão, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida julgaram-se como provados os seguintes factos:
1. A………….., S.A. é proprietária do prédio inscrito na matriz predial urbana de Almancil sob
o artigo 12.170— cfr. fls. 18 dos autos.
2. A Caderneta Predial Urbana do prédio referido em 1., que aqui se dá por integralmente reproduzida, tem, no que ora interessa, o seguinte teor:
“(…)
DESCRIÇÃO DO PRÉDIO
Tipo de Prédio: Terreno para Construção
(…)
DADOS DE AVALIAÇÃO
(…)
Tipo de coeficiente de localização: Habitação
(…)
Ca [Coeficiente de afectação]: 1,00
(…) - cfr. fls. 18 dos autos.
3. Em 21 de Março de 2013 foi emitida a liquidação de Imposto de Selo n.º 2013.000292744, no
valor de € 4.545,92 (1.ª prestação), relativa ao prédio identificado em 1., tendo sido considerado o valor
patrimonial tributário de € 1.363.774,43 (acto impugnado) - cfr. fls. 17 dos autos.
4. No dia 14 de Julho de 2013, foi efectuada uma liquidação correctiva de Imposto de Selo, que
apurou o imposto total de € 10.174,00, relativa ao prédio identificado em 1 e à liquidação inicial referida em 3, tendo aqui sido considerado o valor patrimonial tributário de € 1.017.400,00 - cfr. fls. 48
do apenso.
3. Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade de acto de liquidação de Imposto
de Selo, cuja anulação a Impugnante demanda com fundamento em vício de violação de lei, porquanto,
na sua óptica, os terrenos para construção não se enquadravam, em 2013, na verba n.º 28 da Tabela
Geral de Imposto de Selo.
A sentença recorrida julgou procedente a impugnação, dando por verificado o invocado vício,
com a seguinte fundamentação:
«(…) só com a entrada em vigor da alteração promovida pelo Orçamento do Estado para 2014 é
que os terrenos para construção cuja edificação respectiva seja para habitação passaram a ser abrangidos, no ponto, pelo Imposto do Selo que mantém a incidência sobre os prédios habitacionais.
E, assim sendo, na redacção inicial - a aplicável no caso dos autos -, os prédios urbanos com
afectação habitacional são apenas tais prédios habitacionais que, no momento da verificação do facto
tributário, já se encontravam a ser fruídos pelos seus habitantes.
No caso dos autos as partes apenas divergem quanto ao direito que lhe é aplicável, sendo que
resulta provado que o terreno para construção da Impugnante foi tributado com fundamento na verba
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28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na sua redacção inicial (anterior à que lhe foi dada pela Lei
do Orçamento de Estado para 2014) - cfr. pontos 1 a 4 do probatório.
Como na norma de incidência aí prevista não se incluem os terrenos para construção cuja
edificação, autorizada ou prevista, seja para habitação, a liquidação em Crise nos autos padece de
vício de violação de lei, por erro nos pressupostos de direito, o que gera o vicio da anulabilidade e
consequência a sua remoção da ordem jurídica.».
Contra o assim decidido se insurge a Fazenda Pública, sustentando que o que decorre da letra e
do espírito da lei é que a norma abrange os terrenos para construção que se destinem à implantação
de edifício habitacional, advogando, em defesa da sua tese, com a alteração introduzida pela Lei do
Orçamento de Estado para 2014.
Desde já se adiantará que o recurso não merece provimento e que a sentença deve ser confirmada
pelos motivos já devidamente explicitados nos acórdãos proferidos por esta Secção no dia 9 de Abril
2014, nos processos nºs 1870/13 e 48/14, e no dia 23 de Abril de 2014, nos processos n.º 270/14 e
272/14 (sendo que neste último a presente relatora teve já intervenção como adjunta e subscreveu o
acórdão sem quaisquer reservas de convicção), bem como em todos os demais acórdãos que se lhes
seguiram e que firmaram jurisprudência no sentido de que os “terrenos para construção” não podem
ser considerados para efeitos de incidência do Imposto do Selo prevista na Verba 28.1 (na redacção da
Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro) como prédios urbanos com afectação habitacional.
Trata-se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com ela concordarmos plenamente,
pelo que nos limitaremos a reproduzir o que sobre a questão ficou dito no referido acórdão proferido
no processo n.º 1870/13:
«O conceito de “prédio (urbano) com afectação habitacional” não foi definido pelo legislador.
Nem na Lei n.º 55-A/2012, que o introduziu, nem no Código do IMI, para o qual o n.º 2 do artigo 67º
do Código do Imposto do Selo (igualmente introduzido por aquela Lei), remete a título subsidiário.
E é um conceito que, provavelmente mercê da sua imprecisão – facto tanto mais grave quanto é em
função dele que se recorta o âmbito de incidência objectiva da nova tributação -, teve vida curta,
porquanto foi abandonado aquando da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2014
(Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro), que deu nova redacção àquela verba n.º 28 da Tabela Geral,
e que recorta agora o seu âmbito de incidência objectiva através da utilização de conceitos que se
encontram legalmente definidos no artigo 6º do Código do IMI.
Esta alteração - a que o legislador não atribuiu carácter interpretativo, nem nos parece que o tenha
–, apenas torna inequívoco para o futuro que os terrenos para construção cuja edificação, autorizada
ou prevista, seja para habitação se encontram abrangidos no âmbito da verba 28.1 da Tabela Geral
do Imposto do Selo (desde que o respectivo valor patrimonial tributário seja de valor igual ou superior
a 1 milhão de euros), nada esclarecendo, porém, em relação às situações pretéritas (liquidações de
2012 e 2013), como a que está em causa nos presentes autos.
Ora, quanto a estas, não parece poder perfilhar-se a interpretação da recorrente, porquanto não
resulta inequivocamente nem da letra, nem do espírito da lei que a intenção desta tenha sido, ab initio,
a de abranger no seu âmbito de incidência objectiva os terrenos para construção para os quais tenha
sido autorizada ou prevista a construção de edifícios habitacionais, como resulta hoje inequivocamente
da verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo.
Da letra da lei nada de inequívoco decorre, aliás, pois ela própria ao utilizar um conceito que não
definiu e que também não se encontrava definido no diploma para o qual remeteu a título subsidiário
prestou-se, desnecessariamente, a equívocos, em matéria – de incidência tributária - em que a certeza
e a segurança jurídica deviam também ser preocupações cimeiras do legislador.
E do seu “espírito”, apreensível na exposição de motivos da proposta de lei que está na origem
da Lei n.º 55-A/2012 (Proposta de Lei n.º 96/XII – 2ª, Diário da Assembleia da República, série A,
n.º 3, 21/09/2012, p. 44, disponível em www.parlamento.pt) nada mais decorre senão a preocupação
de angariar novas receitas fiscais, sobre fontes de riqueza “mais poupadas” no passado à voragem
do Fisco que os rendimentos do trabalho, em particular os rendimentos de capitais, mais-valias mobiliárias e a propriedade, motivos estes que nenhum contributo relevante trazem ao esclarecimento
do conceito de “prédios (urbanos) com afectação habitacional”, porquanto o dão como assente, sem
preocupação alguma de o esclarecer. Tal esclarecimento terá, porém, surgido - como informado na
Decisão Arbitral proferida em 12 de Dezembro de 2013, no processo n.º 144/2013-T, disponível na
base de dados do CAAD -, aquando da apresentação e discussão na Assembleia da República daquela
proposta de lei, nas palavras do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que terá referido
expressamente, conforme se colhe do Diário da Assembleia da República (DAR I Série n.º 9/XII – 2,
de 11 de Outubro, p. 32) que: «O Governo propõe a criação de uma taxa especial sobre os prédios
urbanos habitacionais de mais elevado valor. É a primeira vez que em Portugal é criada uma tributação
especial sobre propriedades de elevado valor destinadas à habitação. Esta taxa será de 0,5% a 0,8%
em 2012 e de 1% em 2013, e incidirá sobre as casas de valor igual ou superior a 1 milhão de euros”
(sublinhados nossos), donde se colhe que a realidade a tributar tida em vista são, afinal, e não obstante
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a imprecisão terminológica da lei, “os prédios (urbanos) habitacionais”, em linguagem corrente “as
casas”, e não outras realidades.
O facto de se poder considerar que na determinação do valor patrimonial tributário dos prédios
urbanos classificados como terrenos para construção se deve levar em conta a afectação que terá a
edificação para ele autorizada ou prevista para determinação do respectivo valor da área de implantação (cfr. os nºs 1 e 2 do artigo 45º do CIMI), não determina que os terrenos para construção possam
ser classificados como “prédios com afectação habitacional”, porquanto a afectação habitacional”
surge sempre no Código do IMI referida a “edifícios” ou “construções”, existentes, autorizados ou
previstos, porquanto apenas estes podem ser habitados, o que não sucede no caso dos terrenos para
construção, que não têm, em si mesmos, condições para tal, não sendo susceptíveis de serem utilizados
para habitação senão se e quando neles for edificada a construção para eles autorizada e prevista (mas
nesse caso não serão já “terrenos para construção” mas outra espécie de prédios urbanos – “habitacionais”, “comerciais, industriais ou para serviços” ou “outros” – artigo 6º do CIMI).
Estranho seria, aliás, que a determinação do âmbito da norma de incidência tributária da verba
n.º 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo se encontrasse, ao fim e ao cabo, nas normas de determinação do valor patrimonial tributário do Código do IMI, e que a imprecisão terminológica do legislador
na redacção daquela regra fosse, afinal, elucidada e finalmente esclarecida por via de uma remissão,
indirecta e equívoca, para o coeficiente de afectação estabelecido pelo legislador em relação a prédios
edificados (artigo 41º do Código do IMI).
Assim, atendendo a que um terreno para construção – qualquer que seja o tipo e a finalidade da
edificação que nele será, ou poderá ser, erigida – não satisfaz, só por si, qualquer condição para como
tal ser licenciado ou para se poder definir como sendo a habitação o seu destino normal, e referindo-se a norma de incidência do imposto do selo a prédios urbanos com “afectação habitacional”, sem
que seja estabelecido qualquer conceito específico para o efeito, não pode dela extrair-se que na
mesma se contenha uma potencialidade futura, inerente a um distinto prédio que porventura venha a
ser edificado no terreno.
Conclui-se pois, em conformidade com o decidido na sentença sob recurso que, resultando do
artigo 6º do Código do IMI uma clara distinção entre prédios urbanos “habitacionais” e “terrenos
para construção”, não podem estes ser considerados como “prédios com afectação habitacional” para
efeitos do disposto na verba n.º 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na sua redacção originária,
que lhe foi conferida pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro». (fim de citação)
A sentença recorrida, que assim decidiu, nenhuma censura merece.
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, 9 de Julho de 2014. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Ana Paula Lobo.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Anulação da venda. Erro. Vício da vontade. Limitações administrativas ao uso do
bem vendido.
Sumário:
I — O facto de o prédio não poder ser destinado a outras utilizações, além daquelas que
foram anunciadas e publicitadas pela AT, não constitui fundamento bastante para
que o comprador possa invocar, em seu favor, o erro de vontade na sua declaração negocial, causado por omissão da AT, e com isso obter a anulação da venda.
II — As expectativas que o comprador poderia ter na destinação do prédio a um fim
diferente daquele que foi anunciado e que era legalmente consentido, não encontram acolhimento e protecção nos institutos dos vícios da vontade e da anulação
da venda, porque tais expectativas não eram legítimas.
Processo n.º 700/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A…, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
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Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Pública, inconformada, recorre da sentença proferida pelo TAF de Mirandela, datada
de 30 de Abril de 2014, que julgou procedente o pedido formulado nos presentes autos de Reclamação de Actos do OEF, determinando, no que aqui interessa, a anulação da venda efectuada por leilão
electrónico em que foi licitante e adjudicatária “A………, Lda.”, devidamente identificada nos autos.
Concluiu as suas alegações nos seguintes termos:
1) Não existem quaisquer ónus ou limitações relevantes para a anulação da venda efectuada, na
medida em que os que vêm invocados são limitações decorrentes de leis e/ou providências administrativas de carácter geral e abstracto, que não podem ser tidos em conta em razão do princípio fundamental
de direito ignorantia iuris eminem excusat;
2) Ainda que assim não fosse, mas sem prescindir:
a. Por maioria de razão, não é aceitável que não tenha levado tais limitações em consideração; e
b. Não é relevante que as limitações não tenham caducado com a venda;
c. As limitações não excedem os limites normais inerentes aos direitos da mesma categoria, na
medida em que o direito de alguém cultivar uma terra desta ou daquela maneira, não é uma parte integrante do direito de propriedade, mas antes uma concessão jurídico-pública;
d. Mesmo entendendo-se que tais limitações sempre seriam uma restrição ao pleno exercício
do direito de propriedade, considera a melhor doutrina que estão dentro de tais limites as restrições
decorrentes de providências administrativas de carácter geral e abstracto;
3) Não há erro sobre as qualidades do objecto, por falta de conformidade com o que foi anunciado,
a na medida em que não vem provado que o prédio não possui as características de terra de cultura,
como foi anunciado, e não é admissível a desconformidade entre a realidade fáctica e o que foi o entendimento subjectivo que a Recorrida construiu a partir da conjugação entre o teor dos anúncios e as
suas pessoalíssimas expectativas em relação à aquisição de um terreno para cultivar;
4) Neste ponto, releva a pouca diligência da decorrida, pesem embora as advertências apostas
nos próprios anúncios, no sentido de obter as necessárias informações em tudo quanto fossem aspectos
relacionados com o seu interesse subjectivo;
5) O OEF decidiu bem ao indeferir o pedido de anulação da venda.
Nestes termos e nos mais de direito que serão por V. Ex.as doutamente supridos, deverá o presente
recurso ser admitido e, afinal, julgado procedente, decidindo anular a sentença recorrida e substitui-la
por outra que manterá na ordem jurídica o despacho proferido pelo OEF que indeferiu o pedido de
anulação da venda efectuada.
Não foram produzidas contra-alegações.
O Ministério Público emitiu o seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Mirandela, exarada a fls. 116/124, em 30 de Abril de 2014.
A sentença recorrida julgou procedente reclamação judicial deduzida contra o despacho 05 de
Novembro de 2013 do Director de Finanças de Vila Real, que indeferiu pedido de anulação de venda
efectuada por leilão electrónico, no entendimento de que o bem/direito vendido sofre de limitações que
não foram tidas em conta aquando da realização da compra.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 145/146, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 635.º/4 e 639.º/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 disposto no artigo 257.º/1/ a) do CPPT e 908.º/ 1 do CPC a anulação da venda
pode ter por fundamento a existência de algum ónus real que não tenha sido tomado em consideração
e não haja caducado ou em erro sobre o objecto transmitido ou sobre as suas qualidades por falta de
conformidade com o anunciado.
De acordo com o disposto no artigo 838.º/1 do CPC «Se depois da venda se reconhecer a existência de algum ónus ou limitação que não fosse tomado em consideração e que exceda os limites
normais ou inerentes aos direitos da mesma categoria, ou de erro sobre a coisa transmitida, por falta
de conformidade com o que foi anunciado, o comprador pode pedir, na execução, a anulação da venda
e a indemnização a que tenha direito, sem prejuízo do disposto no artigo 906.º do Código Civil».
Como ensina o Conselheiro Jorge Lopes de Sousa não obstante não ser referido no artigo 257.º do
CPPT que a anulação pode ter por fundamento a existência de limitação não considerada, a verdade
é que nada justifica o tratamento diferenciado do comprador em sede de execução comum e execução
fiscal, devendo aplicar-se, pois o regime do artigo 838.º do CPC.
A anulação da venda pode, pois ter por fundamento a existência de ónus ou limitações que não
foram consideradas e que não excedam os limites inerentes aos direitos da mesma categoria, sendo
certo que a desconformidade que a lei consigna e a que dá relevância é, tão só, a que existe entre o
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objecto que foi transmitido e o anunciado, ou seja, para que haja fundamento para a anulação da venda
basta a divergência entre a identidade ou qualidades do objecto vendido com as que foram anunciadas.
Resulta do teor do requerimento inicial da reclamação judicial que a recorrida se reporta a
limitações decorrentes da inserção administrativa do prédio em área cuja utilização está limitada.
Neste domínio, como ensina o já citado autor serão de relevar as servidões voluntárias e legais
já constituídas e as restrições provenientes de providências administrativas gerais e abstractas como
os ónus resultantes de qualquer plano de urbanização.
Acontece que, como resulta do probatório, o prédio em causa, embora não se encontre limitado
por ónus reais, sofre de limitações relativas à sua inclusão em área REN, estrutura ecológica municipal,
zona especial de protecção da Ria de Aveiro e área de intervenção do Plano de Ordenamento da Orla
Costeira Ovar - Marinha Grande.
Ora, embora seja certo que não constam dos autos elementos que permitam aquilatar se o prédio
em causa é ou não apto para a cultura, é de relevar o facto da recorrida o ter adquirido no convencimento de que se tratava de um prédio sem limitações, por nada ser referido no aviso de venda, e
depois constatar que se encontra inserido em área em que a sua utilização se encontra estritamente
vinculada.
Não releva, no caso, qualquer juízo de formação psicológica da vontade do comprador.
Com efeito, como refere o Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, na anotação 3-c) ao artigo 257.º
do CPPT “À semelhança do que se referiu na anotação anterior, também, em qualquer destes casos
de erro, para justificar a anulação não será necessário que o erro seja essencial, bastando o mero
erro incidental (se não fosse o erro, a compra não teria sido efectuada pelo preço que foi) e será indiferente que o comprador tenha culpa na ocorrência do erro, podendo esta, no entanto, relevar a nível
da indemnização prevista no art. 908.º do CPC.”
A sentença recorrida fez um correcto enquadramento jurídico da factualidade apurada, pelo que
não merece censura.
Termos em que deve negar-se provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo-se a sentença recorrida na ordem jurídica.
Não foram colhidos vistos, atenta a natureza urgente do processo.
Cumpre decidir.
Na sentença recorrida selecionou-se, com interesse, a seguinte matéria de facto:
1. Em 15.12.2010, foi instaurado no Serviço de Finanças de Peso da Régua o processo de execução
fiscal n.º 2437201001015680, contra B………, NIF ……….., para cobrança coerciva de uma dívida
relativa a Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS), referente ao ano fiscal de 2009,
no valor de 246.714,25€;
2. Em 26.04.2011, foi penhorado um oitavo indiviso do prédio inscrito na matriz predial rústica
do concelho de Vagos, freguesia de ………, sob o artigo 1842, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Vagos sob o número 1475/19970214, da mesma freguesia;
3. Em 06.08.2013, foi proferido despacho para a venda do imóvel penhorado, o qual determinou
que venda fosse realizada por meio de leilão electrónico, a iniciar a 26.08.2013, pelas 15.00horas, e a
encerrar 10.09.2013, pelas 15.00horas;
4. O despacho referido no ponto antecedente determinou, também, que - cfr. fls. 681 do PEF
apenso:
“Promova-se à publicitação através da internet, nos termos do n.º 1 do artigo 249 do CPPT.
Afixem-se editais na porta da junta de freguesia em que o bem se encontra (nº 2 do artigo 249
do CPPT).”
5. Do anúncio da venda consta o seguinte - cfr.fls. 683 do PEF apenso:
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6. Do edital relativo à venda resulta o seguinte - cfr.fls. 684 do PEF apenso:

7. Em 10.09.2013, foi adjudicado à Reclamante – A……, LDA, N.I.P.C. ………- o
imóvel, pelo valor de 15.050,00€;

8. Em 27.09.2013, a Reclamante requereu a anulação da venda;
9. Ao requerimento aludido no ponto anterior, a Reclamante juntou certidão emitida pela Câmara
Municipal de Vagos com o seguinte teor:

10. A pretensão referida no ponto 8 foi indeferida por despacho do Diretor de Finanças de Vila
Real, de 05.11.2013, o qual foi notificado à Reclamante por ofício da mesma data;
11. Em 19.11.2013, a Reclamante apresentou a presente reclamação contra o ato referido no ponto
antecedente no Serviço de Finanças de Peso da Régua, a qual deu entrada neste Tribunal, em 11.12.2013
- cfr. carimbos apostos a fls. 4 e 2 dos autos em suporte físico, respetivamente.
Com interesse e relevância para a decisão a proferir, nada mais se julgou provado ou não provado.
Há agora que conhecer do recurso que nos vem dirigido.
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Na sentença recorrida identificou-se e decidiu-se a questão trazida à apreciação do Tribunal, do
seguinte modo:
“A questão que cabe aqui apreciar e decidir prende-se com a requerida anulação da venda porquanto o imóvel vendido tem ónus, limitações e restrições ao uso e finalidade que não foram conhecidos
atempadamente pela Reclamante.
A Fazenda Pública sustenta que o imóvel em causa diz respeito a terra de cultura, que os ónus
a que a Reclamante se refere não são suscetíveis de anular a venda porque não colidem com o direito
de propriedade, que o erro sobre o objeto carecia de ser demonstrado, o que não ocorreu, e que o ato
que indeferiu o pedido de anulação da venda não padece de qualquer vício.
(…)
Da invocação da Reclamante é possível retirar que os ónus, limitações e restrições a que se refere
não se prendem com ónus reais mas antes com limitações decorrentes da inserção administrativa do
prédio em área cuja utilização está limitada.
(…)
Ora, o prédio aqui em análise não se encontra limitado por ónus reais, mas, por outro lado, padece de limitações atinentes à sua inclusão em área REN, estrutura ecológica municipal, zona especial
de proteção da Ria de Aveiro e área de intervenção do Plano de Ordenamento da Orla Costeira Ovar
- Marinha Grande. E muito embora não se tenha elementos para saber se o terreno é ou não apto para
cultura, não se pode ignorar a circunstância de a Requerente se ter convencido (legitimamente, por
ausência de referência no aviso de venda) que estava a comprar um prédio sem limitações e, após a
venda, verificar que o mesmo está inserido em área em que a utilização dele se encontra estritamente
vinculada.
Tal é suficiente para que se entenda que há uma limitação ao seu direito pois que a Reclamante
não podia, razoavelmente, contar com tais restrições.
(…)
De acordo com a argumentação expendida pela Reclamante com facilidade se apreende que a
mesma não teria adquirido o prédio em causa - relembre-se que o mesmo vinha anunciado como composto de terra de cultura - nos termos em que adquiriu, se soubesse a real situação do mesmo.
E não procede o argumento da Fazenda Pública no sentido de que a Reclamante sempre se deveria ter informado atempadamente sobre as caraterísticas do prédio, pois que, como refere o autor
já citado: “Será indiferente, para se verificarem os pressupostos da anulação que o comprador tenha
culpa na ocorrência do erro pois a desculpabilidade ou escusabilidade do erro não foi prevista como
requisito da relevância deste.”.
Destarte, julgando-se a existência de limitação não tida em consideração aquando da realização
da compra, é de anular o despacho que indeferiu a anulação da venda efetuada, procedendo a presente
reclamação.”.
Como se pode perceber desta argumentação desenvolvida na sentença recorrida, a anulação da
venda ocorre porque o prédio –na verdade a Reclamante não adquiriu um prédio, adquiriu apenas um
direito sobre o mesmo prédio, ou seja, 1/8 indiviso do prédio- tinha (e tem) limitações administrativamente impostas que impedem o seu uso e fruição em pleno.
E tais limitações não foram anunciadas em momento anterior à venda e, por isso, a Reclamante
não poderia razoavelmente contar com elas, nem era sua obrigação informar-se quanto às mesmas
previamente à formalização da proposta de aquisição.
Podemos ter como certo que o prédio em questão tem efectivamente limitações administrativas
decorrentes de vários Planos de Ordenamento do Território e encontra-se inserido em área cuja utilização
se encontra fortemente limitada, entre outras causas, por força da sua inserção em espaço ecológico.
Mas a verdade é que, conforme resulta do anúncio e respectivo edital de venda, a AT procedeu à
venda de um direito, 1/8 indiviso, de um prédio rústico, composto por terra de cultura, que confronta
com duas outras parcelas de terreno, com a estrada municipal e com a faixa marítima.
Ou seja, o que foi efectivamente vendido, foi um direito respeitante a um prédio de rústico, composto por terra de cultura.
Há, assim, que saber se aquelas limitações de uso e fruição, impostas administrativamente pelo
Estado, desvirtuam a utilização do prédio, isto é, se impedem a afectação do prédio ao fim anunciado
pela AT e que serviu de pressuposto legítimo à resolução intelectual que presidiu à decisão de aquisição
por parte da Reclamante. Ou por outro modo, se foram dados a conhecer por via do anúncio da venda,
e respectivo edital, todos os elementos de facto e de direito que permitiram à Reclamante formar a sua
vontade de forma esclarecida –já vimos que na sentença recorrida se entendeu que não.
Dispõe o art. 257º, n.º 1, alínea a), do CPPT, sob a epígrafe “A anulação da venda” que, a anulação da venda só poderá ser requerida dentro do prazo de 90 dias, no caso de a anulação se fundar na
existência de algum ónus real que não tenha sido tomado em consideração e não haja caducado ou em
erro sobre o objecto transmitido ou sobre as qualidades por falta de conformidade com o que
foi anunciado.

2572
Vejamos, então.
Os usos, ocupação e utilização, a que o referido prédio pode ser destinado encontram-se claramente
identificados no PDM de Vagos, nomeadamente no seu artigo 29º, tal como vem referido na informação
camarária vertida no probatório.
Dispõe esta norma:
1 - Nestes espaços (espaços naturais), com excepção das situações previstas nos números 2 e 3
deste artigo, são interditas as seguintes ocupações e utilizações:
a) As acções de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de loteamento, obras
de urbanização e construção de edifícios;
b) As alterações à morfologia do solo e destruição do coberto vegetal, com excepção das decorrentes das normais actividades agrícolas e florestais;
c) A alteração do uso actual dos terrenos das zonas húmidas, bem como as alterações à sua
configuração e topografia.
2 - Sem prejuízo da legislação em vigor, estão condicionadas a parecer das entidades competentes,
as seguintes ocupações e utilizações:
a) A abertura de novas vias de comunicação;
b) A prática de actividades desportivas motorizadas;
c) As obras hidráulicas.
3 - Sem prejuízo da legislação em vigor, só são permitidas as seguintes ocupações e actividades:
a) Os parques de merendas;
b) Os parques de campismo rurais;
c) As acções que visem melhorar as condições paisagísticas e biofísicas locais;
d) Obras de reconstrução, demolição e conservação, desde que não sejam aumentadas as áreas
de construção e pavimentos;
e) A implementação de equipamentos de caris ambiental;
f) As acções decorrentes da implementação dos programas estabelecidos para as Áreas de Aptidão Cultural e Recreativa, constantes neste regulamento, para os quais a área de construção máxima
corresponde a 200 m2.
Como bem se percebe da leitura deste preceito legal, nomeadamente do n.º 1, alínea b), as utilizações agrícolas e florestais, normais, do solo não se encontram afectadas, restringidas, por qualquer
limitação administrativa. As restrições da sua utilização apenas se prendem, no essencial, com a modificação substancial do solo e do coberto vegetal, bem como a afectação do uso actual a fim diferente,
cfr. também o n.º 1, alínea c).
Ou seja, a AT ao anunciar a venda do direito não identificou incorrectamente o prédio no tocante
à possibilidade da sua utilização futura, anunciou-o como quota ideal de terreno agrícola, e nele é efectivamente possível a exploração agrícola e ainda a continuação da sua utilização nos mesmos termos
em que, até à entrada em vigor do Regulamento do PDM de Vagos, vinha sendo feita.
Daqui se pode concluir, assim, que não há desconformidade, no tocante à potencialidade de
utilização do prédio, entre aquilo que foi anunciado e aquilo que na realidade os regulamentos administrativos permitem.
O facto de o prédio não poder ser destinado a outras utilizações, além daquelas que foram anunciadas e publicitadas pela AT, não constitui fundamento bastante para que o comprador possa invocar,
em seu favor, o erro de vontade na sua declaração negocial, causado por omissão da AT, e com isso
obter a anulação da venda.
As expectativas que o comprador poderia ter na destinação do prédio a um fim diferente daquele
que foi anunciado e que era legalmente consentido, não encontram acolhimento e protecção nos institutos dos vícios da vontade e da anulação da venda, precisamente porque tais expectativas não eram
legítimas.
Neste caso, incumbia ao comprador, previamente à externação da sua declaração negocial no
leilão, colher os elementos que entendesse indispensáveis, para poder formar a sua vontade negocial,
e que iam além do que era exigível à AT publicitar.
E não existindo qualquer desconformidade, não há razão para que em momento posterior à adjudicação a Reclamante alegue ter sido induzida em erro, ou ter formado a sua vontade em pressupostos
de facto e de direito incorrectos, nisso tendo sido induzida por uma eventual omissão da AT.
Nestes termos, acorda-se em:
- conceder provimento ao recurso que nos vinha dirigido e, em consequência, revogar a sentença
recorrida;
- julgar improcedente a reclamação deduzida por “A………, Lda.”.
Custas pela recorrida em primeira instância e sem custas nesta instância.
D.N.
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.
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Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Acção Administrativa Especial. Recurso Jurisdicional. Competência.
Sumário:
I — No regime dos recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns
à jurisdição administrativa e tributária é aplicável o regime previsto no CPTA
como legislação subsidiária, por força do disposto na alínea c) do artigo 2.º do
CPPT.
II — O recurso per saltum previsto no artigo 151.º do CPTA só é admitido desde que
se encontrem preenchidos os requisitos seguintes: (i) o fundamento do recurso
consista apenas na violação de lei substantiva ou processual; (ii) o valor da causa,
fixado segundo os critérios estabelecidos nos artigos 32.º e segs., seja superior
a três milhões de euros ou seja indeterminável (n.º 1 do art. 151.º); (iii) incida
sobre decisão de mérito; (iv) o processo não verse sobre questões de funcionalismo
público ou de segurança social (n.º 2 do artigo 151.º).
III — A tal não obsta o disposto nos artigos 26.º e 38.º do ETAF, pois, sendo certo que
a repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos,
nada obsta a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição
hierárquica, regulem de modo que conduza a resultado diverso (como sucede, v.g.,
no artigo 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão
do n.º 2 do artigo 279.º do CPPT).
Processo n.º 1007/12-30.
Recorrente: Fundação Escola Americana de Lisboa.
Recorrido: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra na
acção administrativa especial com n.º 1612/04.9BESNT
1. RELATÓRIO
1.1 O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra julgou improcedente a acção administrativa
especial aí interposta pela Fundação Escola Americana de Lisboa (a seguir Autora ou Recorrente)
contra o acto de indeferimento do pedido de reconhecimento da isenção prevista pelo art. 10.º do
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC) praticado pelo Director-Geral
dos Impostos (a seguir Entidade demandada ou Recorrido), acção em que foi formulado o pedido de
que seja anulado aquele acto e a Entidade demandada seja condenada a reconhecer a verificação dos
requisitos de que a lei faz depender a isenção e a reapreciar o pedido de reconhecimento da mesma
formulado pela Autora.
1.2 Inconformada com o acórdão proferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, a Autora
dele interpôs recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de
interposição do recurso as respectivas alegações, que resumiu nas conclusões de fls. 157 a 161.
1.3 A Entidade demandada contra alegou, pugnando pela manutenção do decidido no acórdão e
suscitando, como questão prévia, a incompetência do Supremo Tribunal Administrativo para conhecer
do recurso, pois, a seu ver, uma vez que «o recurso foi interposto nos termos do artigo 144.º do CPTA
e dirigido ao Supremo Tribunal Administrativo», «deveria […] vir interposto com o fundamento necessário para ser recebido no STA, ou até ser interposto no Tribunal Central Administrativo».
1.4 O recurso foi admitido como de apelação, a subir imediatamente, nos próprios autos e com
efeito suspensivo.
1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público nos termos do disposto no art. 146.º, n.º 1, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos
(CPTA).
1.6 Colheram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A primeira questão que cumpre apreciar e decidir é a da competência em razão da hierarquia,
suscitada pela Entidade demandada, ora Recorrida, nas contra-alegações e sobre a qual foi dada expressamente à Recorrente a possibilidade de se pronunciar.
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Antes do mais, cumpre apreciar a questão da competência em razão da hierarquia – que é de
conhecimento oficioso e pode ser arguida ou suscitada até ao trânsito em julgado da decisão final [cfr.
art. 16.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) (1) e art. 13.º (2) do CPTA] –, que
no caso foi arguida nas contra-alegações, sabido que é que este Supremo Tribunal não está vinculado
pelo despacho de admissão do recurso (cfr. art. 641.º, n.º 5, do Código de Processo Civil).
2.2 DA INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EM RAZÃO
DA HIERARQUIA
Para apreciar a questão da competência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da
hierarquia, vamos louvar-nos no acórdão, de 14 de Janeiro de 2014, proferido no processo 1495/12 (3),
que passamos a transcrever quase integralmente, apenas dispensando as aspas como modo de agilizar
a inserção das adaptações requeridas pelas circunstâncias do caso sub judice.
A acção administrativa especial é regulada pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 97.º do CPPT (4), sendo que, por força do disposto no
art. 191.º do CPTA (5), a remissão que nesta norma é feita para o regime do recurso contencioso tem
de considerar-se feita para o regime da acção administrativa especial (6).
O presente recurso é interposto da sentença proferida na acção administrativa especial instaurada
contra o acto de indeferimento de pedido de reconhecimento de isenção de IRC, ao abrigo do disposto
no art. 10.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.
Ou seja, o presente recurso jurisdicional, interposto da decisão proferida no âmbito de uma acção
administrativa especial, encontra-se sujeito às regras previstas no CPTA, como resulta do estatuído no
n.º 2 do art. 279.º do CPPT (7).
Com efeito, a acção administrativa especial constitui um meio processual comum à jurisdição
administrativa e tributária e do art. 278.º do CPPT resulta inequivocamente que o regime de recursos
que nele se encontra previsto só se aplica aos processos regulados nesse mesmo Código. Pelo que, na
falta de indicação do regime de recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à jurisdição administrativa e tributária há aplicar o regime previsto no CPTA como legislação subsidiária,
por força do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT.
Aliás, o n.º 2 do art. 97.º do CPPT impõe que se aplique às acções administrativas especiais (antigo recurso contencioso) o regime previsto nas normas sobre processo nos tribunais administrativos,
e nesse regime inserem-se, naturalmente, as normas referentes aos recursos jurisdicionais que nesses
processos sejam interpostos (8).
Neste contexto, importa ter em conta o disposto no art. 151.º, n.º 1, do CPTA, segundo o qual o
recurso per saltum para o Supremo Tribunal Administrativo só pode ocorrer «Quando o valor da causa
seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável e as partes, nas suas alegações, suscitem
apenas questões de direito (...)».
Como referem MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA (9), este recurso per saltum só é admitido desde que se encontrem preenchidos os seguintes requisitos: «(a) o fundamento do recurso consista apenas na violação de lei substantiva ou processual; (b) o
valor da causa, fixado segundo os critérios estabelecidos nos artigos 32.º e seguintes, seja superior a três
milhões de euros ou seja indeterminável (artigo 151.º, n.º 1); (c) incida sobre decisão de mérito; (d) o
processo não verse sobre questões de funcionalismo público ou de segurança social (artigo 151.º, n.º 2)».
No caso, o valor da acção é de € 1.500,00, que foi o indicado na petição inicial e não foi alterado
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra.
Assim sendo, atento o disposto no art. 31.º, n.º 2, alínea c) do CPTA (10) e no já citado n.º 1 do
art. 151.º do mesmo código, verifica-se uma circunstância que, desde logo, exclui que o recurso possa
assumir-se como uma revista a dirigir ao Supremo Tribunal Administrativo e impondo-se, consequentemente, observar o disposto no n.º 3 do mesmo art. 151.º do CPTA, segundo o qual «Se, remetido o processo
ao Supremo Tribunal Administrativo, o relator entender que as questões suscitadas ultrapassam o âmbito
da revista, determina, mediante decisão definitiva, que o processo baixe ao Tribunal Central Administrativo, para que o recurso aí seja julgado como apelação, com aplicação do disposto no artigo 149.º».
Concluímos, portanto, pela incompetência, em razão da hierarquia, desta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso, sendo competente para o seu conhecimento
a Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul.
Nem se diga que ao caso não se aplica o disposto no art. 152.º do CPTA por a distribuição da
competência entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, no que
se refere ao contencioso tributário, dever ser a que resulta dos arts. 26.º e 38.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais [ETAF], motivo por que sempre competiria à Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer dos recursos interpostos de decisões dos
tribunais tributários com exclusivo fundamento em matéria de direito [cfr. art. 26.º, alínea b) do ETAF]
e à Secção de Contencioso Tributário dos tribunais centrais administrativos conhecer dos recursos
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de decisões dos tribunais tributários, salvo o disposto na referida alínea b) do art. 26.º [cfr. art. 38.º,
alínea a) do ETAF].
Na verdade, sendo certo que a repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo
e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos, nada obsta
a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição hierárquica (11), regulem de modo
que conduza a resultado diverso noutras situações, como sucede, v.g., no art. 151.º do CPTA, quando
aplicável no contencioso tributário por remissão do n.º 2 do art. 279.º do CPPT.
Do exposto resulta que o presente recurso jurisdicional deve baixar ao Tribunal Central Administrativo Sul, para aí ser julgado como apelação.
2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, sendo as dos n.ºs I e II decalcadas do
sumário doutrinal do referido acórdão de 15 de Janeiro de 2014:
I - No regime dos recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à jurisdição
administrativa e tributária é aplicável o regime previsto no CPTA como legislação subsidiária, por força
do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT.
II - O recurso per saltum previsto no art. 151.º do CPTA só é admitido desde que se encontrem
preenchidos os requisitos seguintes: (i) o fundamento do recurso consista apenas na violação de lei
substantiva ou processual; (ii) o valor da causa, fixado segundo os critérios estabelecidos nos arts. 32.º
e segs., seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável (n.º 1 do art. 151.º); (iii) incida sobre
decisão de mérito; (iv) o processo não verse sobre questões de funcionalismo público ou de segurança
social (n.º 2 do art. 151.º).
III - A tal não obsta o disposto nos arts. 26.º e 38.º do ETAF, pois, sendo certo que a repartição
de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos,
em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos, nada obsta a que outros preceitos, contidos em
diploma legal com igual posição hierárquica, regulem de modo que conduza a resultado diverso (como
sucede, v.g., no art. 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão do n.º 2
do art. 279.º do CPPT).
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário acordam, em conferência, em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente para conhecer do presente recurso e
ordenar a baixa dos autos ao competente Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do Contencioso
Tributário), para que o recurso aí seja julgado como apelação (n.º 3 do art. 151.º do CPTA).
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro Gonçalves.
(1) «1 - A infracção das regras de competência em razão da hierarquia e da matéria determina a incompetência absoluta
do tribunal.
2 - A incompetência absoluta é de conhecimento oficioso e pode ser arguida pelos interessados ou suscitada pelo Ministério Público ou pelo representante da Fazenda Pública até ao trânsito em julgado da decisão final».
(2) «O âmbito da jurisdição administrativa e a competência dos tribunais administrativos, em qualquer das suas espécies,
é de ordem pública e o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria».
(3) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
cdde4b7cdc8f22ba80257c68005954a6?OpenDocument.
A mesma posição foi também adoptado no acórdão de 12 de Fevereiro de 2014, proferido no processo n.º 1847/13,
ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
3da6692a0400989f80257c85005199a4?OpenDocument
(4) «O recurso contencioso dos actos administrativos em matéria tributária, que não comportem a apreciação da legalidade
do acto de liquidação, da autoria da administração tributária, compreendendo o governo central, os governos regionais e os seus
membros, mesmo quando praticados por delegação, é regulado pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos».
(5) «A partir da data da entrada em vigor deste Código, as remissões que, em lei especial, são feitas para o regime do recurso
contencioso de anulação de actos administrativos consideram-se feitas para o regime da acção administrativa especial».
(6) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado,
Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 4 ao art. 97.º, pág. 35.
(7) «Os recursos dos actos jurisdicionais sobre meios processuais acessórios comuns à jurisdição administrativa e tributária
são regulados pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos».
(8) Sobre esta matéria, cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, II volume, anotação 14 i2) ao art. 97.º, pág. 49, e IV volume, anotação 3 ao art. 279.º, pág. 321.
(9) Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativo, 3.ª edição, Almedina, 2010, anotação 1 ao art. 151.º,
pág. 999.
(10) «2 - Atende-se ao valor da causa para determinar:
[…]
c) Se cabe recurso da sentença proferida em primeira instância e que tipo de recurso».
(11) Apesar de o Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais ter sido aprovado por lei (Lei n.º 13/2002, de 15 de
Fevereiro) e o Código de Procedimento e de Processo Tributário o ter sido por decreto-lei (Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de
Outubro), entre a lei e o decreto-lei não existe relação de hierarquia. Para maior desenvolvimento, J. BAPTISTA MACHADO,
Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1983, pág. 166 e segs.
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Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Coima. Insolvência. Sociedade comercial.
Sumário:
Constituindo a declaração de insolvência um dos fundamentos da dissolução das sociedades e equivalendo, para efeitos fiscais, essa dissolução à morte do infractor,
de harmonia com o disposto nos artigos 61.º e 62.º do RGIT e artigo 176.º, n.º 2,
alínea a) do CPPT, daí decorre a extinção da obrigação do pagamento de coimas
e da execução fiscal instaurada tendente à sua cobrança coerciva.
Processo n.º 1107/12-30.
Recorrente: Massa Insolvente A…, L.da
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Massa Insolvente de A………………., Lda., representada pelo Administrador de Insolvência recorre, por oposição de julgados, da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e
Fiscal de Aveiro, julgou improcedente a oposição à execução fiscal n.º 0035201101016741 relativa a
dívida por coima fiscal.
1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. A sentença agora recorrida encontra-se em oposição com diversos Acórdãos e centenas de
sentença, nomeadamente:
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 09.02.2011, proferido no âmbito do
Processo n.º 0617/10, em foi Relator Dulce Neto, publicado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/478991baa56b1ff78025783a003f0ebb? OpenDocument&Exp
andSection=1;
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 14.04.2010, proferido no âmbito do Processo n.º 051/10, em foi Relator Isabel Marques da Silva, publicado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bble680256f8e003ea931/
6ef8be60395ae0988025770b0056dc05?OpenDocument&ExpandSection=1;
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27.02.2008, proferido no âmbito do Processo n.º 01057/07, em foi Relator Miranda de Pacheco, publicado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bble680256f8e003ea931/3a614987ae26fa9d80257401 005952fa?OpenDocument;
- Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 15.03.2007, proferido no âmbito do Processo n.º 07B436, em foi Relator Oliveira Rocha, publicado em http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/
954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa8l4/ec2f2f223ce69bde802572aa004c0a85?OpenDocument;
- Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, proferido no âmbito do Processo n.º 674/
08.4IDLSB-A.L1-3, em foi Relator Maria José Costa Pinto, publicado em http://www.dgsi.pt/jtrl.
nsf/e6e1f17fa82712ff80257583004e3ddc/9bf4b90a4fcacdfb8025793500523f26?OpenDocument;
- Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 26.01.2011, proferido no âmbito do Processo
n.º 559/07.1TALSD.P1, em foi Relator Cravo Roxo, publicado em http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/baaa429lc0c5l1c38025783b003b3c9b?OpenDocument;
- Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30.06.2011, proferido no âmbito do Processo
n.º 178/10.5IDLSB-A.LI, em foi Relator Maria José Costa Pinto, publicado em http://www.dgsi.pt/jtrl.
nsf/e6elf17fa82712ff80257583004e3ddc/9bf4b90a4fcacdfb8025793500523f26?OpenDocument
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 3/11/1999, proferido no âmbito do Processo
n.º 24.046, publicado em http://www.dgsi.pt;
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 15/06/2000, proferido no âmbito do Processo
n.º 25.000, publicado em http://www.dgsi.pt;
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 21/01/2003, proferido no âmbito do Processo
n.º 01895/02, publicado em http://www.dgsi.pt;
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 26/02/2003, proferido no âmbito do Processo
n.º 01891/02, publicado em http://www.dgsi.pt;
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 12/01/2005, proferido no âmbito do Processo
n.º 1569/03, publicado em http://www.dgsi.pt;
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- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 6/10/2005, proferido no âmbito do Processo
n.º 715/05, publicado em http://www.dgsi.pt;
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 16/11/2005, proferido no âmbito do Processo
n.º 524/05, publicado em http://www.dgsi.pt;
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27/02/2008, proferido no âmbito do Processo
n.º 1057/07, publicado em http://www.dgsi.pt e;
- Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 12/03/2008, proferido no âmbito do Processo n.º 1053/07, em foi Relator Brandão de Pinho, publicado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/
35fbbbf22e1bble680256f8e003ea931/27c598294b7baab48025741 8004c1cd6?OpenDocument&Exp
andSection=1.
B. De facto, andou mal o Tribunal a quo ao considerar a improcedência da oposição apresentada.
É que,
C. pretende a Administração fiscal que o Administrador da Insolvência/massa insolvência procedesse à entrega de declaração do período posterior ao processo de insolvência. No entanto;
D. o Administrador da Insolvência é claramente parte ilegítima para se encontrar demandado,
já que, na qualidade de Administrador da Insolvência, este NÃO É REPRESENTANTE da sociedade
insolvente nos termos e para os efeitos consignados nos CIVA e CIRC. Na verdade,
E. da mesma forma, não pode a Administração Fiscal pretender assacar à actividade e processualismo de um processo de insolvência que corre subordinado ao diploma ESPECIAL CONSUBSTANCIADO NO C.I.R.E. a factualidade processual que decorre da figura da «liquidação de sociedades»
imposta pelo CIRC e pelo CPPT. De facto,
F. a Administração Fiscal insiste obsessivamente a confundir o instituto da “liquidação” de sociedades com o instituto da “insolvência”. Ora,
G. os mesmos não são comparáveis / compagináveis, dispensando-se o aqui exponente de discorrer
longamente sobre as disparidades / conflitualidade que ostentam as situações em causa. E,
H. Por outro lado e em primeiro lugar, a declaração de insolvência opera a DISSOLUÇÃO
IMEDIATA DA SOCIEDADE – cfr. art. 141º, alínea e) do CSComerciais –, embora se mantenha a
personalidade jurídica e
I. em segundo lugar, seria muito estranho que a Massa Insolvente apresentasse actividade sujeita
a tributação!
J. Da mesma forma, as contas da agora Massa Insolvente NÃO PODEM SER FISCALIZADAS
PELA ADMINISTRAÇÃO FISCAL, designadamente, ao nível da apresentação ou não das declarações
tributária,
K. a actividade tributária agora dirigida contra a opositora constitui, ainda, uma violação de
princípios fundamentais da relação tributária, designadamente, O PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO
TRIBUTÁRIO, PRINCÍPIO DA DECISÃO, PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO e da BOA FÉ, previstos nos arts. 55º, 56º e 59º nºs. 1 a 3 da LGTributária. É que,
L. À Massa Insolvente e ao Administrador da Insolvência não pode ser imputada qualquer obrigação
adveniente dos actos próprios do exercício de qualquer actividade de GERÊNCIA da sociedade.
M. Dito de outra forma, o escopo do Administrador de Insolvência é, exclusivamente, a atribuição
de valor aos credores, por via da liquidação do património da massa falida, não podendo assumir os
deveres funcionais do T.O.C.;
N. Sendo que, após a declaração de insolvência, os únicos responsáveis pelos cumprimentos
das declarações de imposto são quem tem competência legal para tal, designadamente, em regra, os
T.O.C. que, deixam de existir, na prática, na massa insolvente, não sendo substituídos na sua função
por qualquer outro profissional.
O. Por seu lado, a empresa, declarada insolvente, não deixa de ser representada neste processo,
para efeitos tributários, pelo seu legal representante E NÃO o AI e a respectiva Massa Insolvente;
P. É este o princípio que releva claramente do disposto no art. 82º, n.º 1 do CIRE.
Q. O Administrador da Insolvência cumpriu as suas obrigações legais e requereu atempadamente
a citação pessoal dos dirigentes dos serviços centrais da administração fiscal, assim como a do Ex.mo.
Chefe do Serviço de Finanças da área de actividade comercial da insolvente, o que permitiu ao credor
Fazenda Nacional a remessa de certidões de dívida para reclamação, através do representante do Ministério Público, e;
R. Com a declaração de insolvência, opera-se a “morte” da sociedade, pois que a mesma não
pode ser prefigurada nos mesmos moldes que a dissolução de sociedade, como pretende a Administração Tributária. Assim sendo,
S. Tenta a Administração Fiscal obter dividendos de tributação e, no rateio/distribuição do produto
da liquidação, ainda obter pagamentos preferenciais constituiria um duplo ónus que recairia sobre os
restantes credores em benefício apenas de uma entidade;
T. Significando: revelar-se-ia manifestamente desproporcional que o processo de insolvência fosse
colocado em pé de igualdade com uma mera execução fiscal, servindo apenas para a Fazenda Nacio-
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nal actuar na mera posição de reclamante dos seus créditos, mais a mais privilegiados, sem atender à
particular condição dos demais credores e da falência;
U. Nestes termos, pugna-se pelo exarar de decisão que, avalizando os argumentos ora expostos,
já que a pretendida liquidação ocorre após na persistência do processo de insolvência, determine
a procedência do presente recurso, revogando-se a sentença recorrida e julgando-se extinta a
execução.
V. Assim se realizando JUSTIÇA!
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«1. Massa insolvente de A………………, Lda., representada por B……………., administrador
de insolvência veio interpor recurso por oposição de acórdãos da sentença proferida nos autos, a qual
declarou improcedente a oposição que tinha sido deduzida com fundamento em extinção da obrigação
de pagamento responsabilidade contra-ordenacional dada a insolvência da executada.
2. Estando em causa coima de montante inferior à alçada do S.T.A., o recurso interposto foi tramitado, nos termos do art. 280º n.º 5 do C.P.P.T..
A recorrente foi notificada para efeitos do previsto nos nºs. 5 e 7 do art. 282º do C.P.P.T..
Não consta que tenha apresentado conclusões no recurso interposto, mas ainda assim não é de
deixar de conhecer do mesmo apesar de na notificação efectuada em 1ª instância não se ter procedido
à aplicação da cominação previsto no art. 685º-A do C.P.C., subsidiariamente aplicável, a que seria
ainda de dar lugar, a entender-se seguir o recurso em causa o regime geral.
3. Para o caso de se entender ser de conhecer de imediato do mesmo, até porque o art. 280º n.º 5
do C.P.P.T. não é específico quanto a tal aplicação subsidiária, entende-se ser de adiantar a seguinte
posição:
No domínio do processo de falência decidia-se no sentido que se defende no recurso interposto;
tal o que se passou a decidir também no âmbito do processo de insolvência – assim, especificamente
quanto a este último o acórdão do S.T.A. de 9-2-2011, proferido no proc. n.º 0617/10, citado em primeiro lugar pela recorrente.
É certo que mais recentemente já se decidiu no sentido da sentença proferida em face da nova
regulamentação legal constante do C.I.R.E..
Contudo, trata-se de casos de insolvência com efeitos limitados e em que não foi requerido o
complemento de declaração de insolvência, nos termos do previsto no art. 39º n.º 7 do C.I.R.E. – neste
sentido acórdão do S.T.A. de 14-2-2013, proferido no processo n.º 01011/12, acessível em www.dgsi.
pt, em que se entendeu ser de aplicar então o previsto no art. 180º n.º 6 do C.P.P.T.; no sentido de que a
execução pode prosseguir quanto a dívidas fiscais vencidas após a declaração de insolvência se decidiu
ainda, mas em geral, nos acórdãos de 31-10-12 e 19-12-12, proferidos nos processos nºs. 0374/12 e
01020/12, acessíveis na mesma base de dados.
Concluindo, sendo de entender conhecer desde já do recurso interposto, é de julgar o mesmo procedente, revogando-se o decidido na sentença recorrida, e julgando-se extinta a execução, continuando
no caso a entender-se como anteriormente.»
1.5. Notificadas as partes do teor do Parecer do MP, apenas a recorrente veio pronunciar-se
(fls. 176), manifestando concordância e apresentando as supra transcritas Conclusões das alegações.
1.6. Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. A sociedade oponente, A……………….., LDA., foi declarada insolvente por decisão de
16-10-2009, no âmbito do Processo n.º 418/09.3TYVNG – fls. 26 a 34 dos autos;
2. Em 2-3-2011 foi levantado “Auto de Noticia” contra a oponente, com a designação
A…………………, LDA. – SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO, com fundamento no facto de não ter
entregue a declaração periódica do IVA, relativa ao período de 2010/12T – fls. 74 dos autos;
3. Com data de 20-6-2011 foi emitida “certidão de dívida” n.º 2011/5000496, que deu origem à
instauração do processo de execução fiscal n.º 0035 2011 01016741, para cobrança da dívida de coimas
fiscais no valor de € 281 – fls. 72 e 73 dos autos;
4. Em 1-8-2001 foi, pelo Serviço de Finanças de Anadia, emitida informação onde consta que o
executado ainda não foi citado pessoalmente – fls. 76 dos autos;
5. A presente oposição foi apresentada em 20-7-2011 – carimbo de fls. 6 dos autos;
3.1. A sentença recorrida julgou improcedente a oposição por ter considerado que não se verifica
nenhum dos fundamentos de oposição invocados pela oponente: os constantes das als. b), h) e i) do
n.º 1 do art. 204º do CPPT.
E, em síntese, a fundamentação assumida na sentença é a seguinte:
I) - Não se verifica o fundamento ilegitimidade, dado que, por um lado, a citação foi efectuada
na pessoa do Administrador da Insolvência (nos termos dos arts. 41º e 156º do CPPT), dado que, por
outro lado, embora a oponente alegue que a Massa Insolvente ou o Administrador da Insolvência não
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são responsáveis pelas dívidas da executada, também não consta dos autos que a coima tenha sido imputada pessoalmente ao Administrador da Insolvência ou à Massa Insolvente (a coima vem imputada
à executada e é a esta que a citação é dirigida): ou seja, a executada (e a pessoa citanda) é a pessoa que
consta do título executivo (e não o seu representante).
II) - Não se verifica o fundamento previsto na alínea h) (ilegalidade da divida sempre que a lei
não assegure meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação):
a) Ao alegar que não concorda com a decisão de aplicar a coima (visto que o Administrador da
Insolvência não tem qualquer dever de cumprir obrigações fiscais, declarativas ou outras, relativas à sociedade declarada insolvente, donde resultaria uma espécie de inexistência do facto contra-ordenacional)
a oponente está a pretender pôr em causa a legalidade da divida e a decisão de aplicar coima, pelo que
tal alegação não constitui fundamento da oposição (os factos alegados não se enquadram nas als. h)
ou i) - ou outra - do n.º 1 do artigo 204º do CPPT), já que a lei assegura meio judicial de impugnação
ou recurso contra o acto de “liquidação” da coima (o “Recurso de aplicação de Coimas” previsto no
art. 80º e ss. do RGIT.
E por isso há erro na forma processual, na parte relativa a este argumento, não podendo ordenar-se a convolação para a forma adequada, dada a subsistência do fundamento relativo à extinção da
execução por “morte” do infractor.
b) E também não pode proceder a alegação de extinção da execução e da responsabilidade contra-ordenacional, no entendimento de que a declaração da insolvência das sociedades equivale, sem mais,
à morte do infractor (nos termos dos arts. 61º e 62º do RGIT e 176º do CPPT).
É que a jurisprudência do STA, relativa à matéria da declaração de falência, nos termos do revogado CPEREF, não é directa e imediatamente transferível para os termos da insolvência, tal como os
seus efeitos estão configurados no CIRE.
Na verdade, há que considerar que as sociedades comerciais apenas se extinguem com o registo
de encerramento da liquidação (160º/2 CSC): quanto a elas, a declaração de insolvência apenas as
dissolve (entram em liquidação) – arts. 141/1/e) e 146º do CSC), sendo que a sociedade comercial em
liquidação mantém a sua personalidade, mesmo nos casos e insolvência (art. 146º/1 do CSC) e continuam a ser-lhe aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições que regem as sociedades não
dissolvidas – art. 146º/2 CSC.
Ou seja, na vigência do CIRE, a sociedade comercial declarada insolvente pode ter qualquer dos
seguintes destinos:
- (i) considera-se extinta - 234º/3 do CIRE - com o registo do encerramento do processo (art. 230º)
após o rateio final (art. 182º/1), que só ocorre após o encerramento da liquidação da massa insolvente
e a remessa do processo à conta, sendo tal registo o que consta no art. 1º/1/ alínea 1) do C.Registo
Comercial;
- (ii) prossegue a liquidação nos termos gerais - 234º/4 do CIRE - se o encerramento do processo
resultou de insuficiência da massa (232º do CIRE);
- (iii) retoma a actividade - 234º/1 do CIRE - se o encerramento do processo se baseou na homologação de um Plano de insolvência que preveja a continuidade da sociedade (156º, 192º ss. do CIRE),
ou se o encerramento do processo se deveu a pedido do devedor por já não se encontrar em situação
de insolvência ou por todos os credores terem prestado o seu consentimento (arts. 234º/2 e 230/1/c)
do CIRE).
Portanto, só após a declaração de insolvência e depois de arquivado o processo se verificarão
alguns casos de irreversibilidade do insolvente e de impossibilidade de regresso à actividade (situações
previstas no n.º 3 do art. 243º do CIRE). Mas, mesmo nesses casos, é preciso que já tenha ocorrido o
registo do encerramento da liquidação, que é o momento a partir do qual se deve considerar que cessa
a personalidade jurídica das sociedades comerciais (e também é isso o que se retira da alínea a) do
n.º 5 do Código do IRC).
Donde resulta que, no caso, a analogia entre a insolvência e a morte não é uma analogia válida
por lhe falhar o momento relativo à analogia do caso, já que a morte extingue necessariamente a personalidade das pessoas físicas mas a insolvência não extingue em todos os casos a personalidade das
sociedades.
Em suma, a declaração de insolvência duma sociedade comercial não equivale (nunca), só por si,
à morte do infractor, pelo que não tem o efeito de extinguir a execução fiscal instaurada para cobrança
coerciva duma coima aplicada à sociedade.
Diferente questão é a de saber se a coima foi aplicada de acordo com a lei ou com os princípios
aplicáveis, sobretudo, nos casos em que a coima resulte de facto ocorrido no período posterior à declaração de insolvência.
Todavia, por essa ser uma questão que contende com a legalidade da dívida não pode ser apreciada nesta sede.
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III) – Também não se verifica fundamento de oposição quanto à invocada (a título subsidiário)
suspensão da execução fiscal, nos termos do n.º 1 do art. 88º do CIRE (aprovado pelo DL n.º 53/2004,
de 18/3 e alterado pelo DL nº200/2004, de 18/8) e do art. 180º do CPPT.
- Por um lado, o processo de oposição à execução não visa a suspensão da execução, mas a sua
extinção. Pelo que tal pedido não é genericamente admissível em Processo de Oposição.
- Por outro lado, fundando-se o pedido de suspensão da execução no disposto no n.º 1 do art. 88º
do CIRE (a declaração de insolvência determina a suspensão de quaisquer diligências executivas - e
do processo executivo - que atinjam os bens integrantes da massa insolvente e obsta à instauração ou
prosseguimento de qualquer acção executiva intentada pelos credores da insolvência, excepto se houver
outros executados, caso em que a execução poderá prosseguir contra estes), o que se verifica é que a
citação agora efectuada não atingiu bens integrantes da massa insolvente (a citação é apenas um acto
comunicativo) e a execução fiscal aqui em causa não tem enquadramento na norma do art. 88º do CIRE
porque, nos termos do n.º 6 do art. 180º do CPPT, a entidade exequente não se apresenta como credora
da insolvência (segundo este n.º 6, a obrigação de sustação das execuções fiscais e sua remessa para o
tribunal da insolvência não se aplica nos casos em que os respectivos créditos exequendos se venceram
após a declaração de falência ou insolvência; nestes casos, tais execuções seguirão os termos normais
até à extinção da execução por qualquer das respectivas formas previstas na lei (arts. 259º e ss.).
Ora, no caso, o crédito exequendo venceu-se posteriormente à declaração de insolvência, pelo que a
lei não permite a sustação pedida pelo oponente (sem prejuízo de outros meios de defesa eventualmente
oponíveis noutra fase da execução). Ou seja, estando em causa uma dívida vencida depois da declaração
de insolvência, na execução não poderão ser apreendidos bens compreendidos na massa insolvente
(art. 88º do CIRE), sem prejuízo de, nos termos do n.º 6 do art. 180º do CPPT, poder (e dever) prosseguir,
nos termos normais, com vista à execução de outros bens eventualmente existentes ou que venham a
existir no prazo de prescrição, pertencentes à sociedade original executada ou a responsáveis solidários
ou subsidiários, se estes existirem e se verificarem os respectivos pressupostos legais.
Pelo que o pedido subsidiário também tem de improceder.
3.2. Do assim decidido discorda a recorrente alegando, como se viu, que a decisão está em oposição com as decisões que especifica, e reiterando, quer a ilegitimidade do Administrador da Insolvência
para ser demandado, quer a não equivalência entre os institutos da “liquidação” de sociedades e o da
“insolvência”.
Vejamos.
4.1. O recurso vem interposto da decisão que julgou improcedente a oposição deduzida pela
recorrente contra a execução contra ela instaurada para cobrança de dívida proveniente de coima
fiscal, no montante de 281 Euros, aplicada à oponente, designada no respectivo auto de notícia como
A……………., Lda., Sociedade em Liquidação, por não ter entregue a declaração periódica de IVA
relativa ao período de 2010/12T.
E como também consta do Probatório, a A………………… Lda., foi declarada insolvente por
decisão de 16/10/2009 e a certidão de dívida emitida em 20/6/2011.
Atentos o valor da causa e a alçada do TT de 1ª instância, estamos, portanto, em face de recurso
interposto nos termos do disposto no n.º 5 do art. 280º do CPPT, no qual se estabelece que «A existência
de alçadas não prejudica o direito ao recurso para o Supremo Tribunal Administrativo de decisões que
perfilhem solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial
de regulamentação jurídica, com mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual grau ou
com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.»
Sendo que, conforme aponta o Cons. Jorge Lopes de Sousa, (1) este recurso de decisões dos tribunais tributários com fundamento em oposição de julgados segue a tramitação dos recursos jurisdicionais
previstos no art. 280º, designadamente a que resulta dos arts. 281º a 283º, e não a prevista no art. 284º,
«não havendo uma decisão autónoma sobre a questão preliminar da existência da oposição, que deve
ser apreciada como mais um Pressuposto do recurso, que acresce aos restantes pressupostos processuais
(como, por exemplo, a legitimidade e a tempestividade que também devem ser apreciadas, expressa
ou tacitamente, antes de se passar à apreciação do mérito do recurso» e sendo que «… o que está em
causa no recurso previsto no art. 280º, n.º 5, do CPPT é apreciar a correcção da decisão da 1ª instância,
sendo a oposição com um acórdão do STA um mero requisito de admissibilidade do recurso.»
Assim, para que possa interpor-se e eventualmente ser admitido e provido o presente recurso,
torna-se necessário que estejamos perante decisão de Tribunal Tributário de 1ª Instância proferida em
processo de impugnação judicial ou de execução fiscal, que não seja susceptível de recurso ordinário
por estar fora da respectiva alçada e que perfilhe, quanto ao mesmo fundamento de direito e na ausência
substancial de regulamentação jurídica, solução oposta à proferida em três sentenças do mesmo ou de
outro tribunal de igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.
Ora, no caso, encontram-se preenchidos os referidos pressupostos: trata-se de recurso de uma
sentença do TAF de Aveiro, proferida em processo de oposição à execução fiscal, e em que, no âmbito
da mesma legislação, sendo idêntica a situação de facto e reportando à mesma questão fundamental
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de direito, se decide apelando a solução jurídica oposta à do aresto do STA indicado e especificado em
primeiro lugar pela recorrente.
Na verdade, ali se decidiu que constituindo a declaração de insolvência um dos fundamentos da
dissolução das sociedades e equivalendo essa dissolução à morte do infractor, de harmonia com o disposto
nos arts. 61º e 62º do RGIT e art. 176º, n.º 2, alínea a) do CPPT, daí decorre a extinção da obrigação do
pagamento de coimas e da execução fiscal instaurada tendente à sua cobrança coerciva.
A sentença considera, ainda assim, que a jurisprudência do STA, relativa à matéria da declaração de falência, nos termos do revogado CPEREF, não é directa e imediatamente transferível para os
termos da insolvência, tal como os seus efeitos estão configurados no CIRE, sendo que a declaração
de insolvência duma sociedade comercial não equivale, só por si, à morte do infractor, pelo que não
tem o efeito de extinguir a execução fiscal instaurada para cobrança coerciva duma coima aplicada à
sociedade, além de que a questão de saber se a coima foi aplicada de acordo com a lei ou com os princípios aplicáveis, sobretudo, nos casos em que a coima resulte de facto ocorrido no período posterior
à declaração de insolvência, é uma questão que contende com a legalidade da dívida e que não pode,
por isso, ser apreciada em sede de oposição.
4.2. Não sufragamos, porém, estas conclusões da sentença recorrida.
Por um lado, como salienta o Cons. Jorge Lopes de Sousa, (2) apesar de o art. 180º do CPPT se
referir 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. 11º do DL n.º 53/2004».
Por outro lado, a jurisprudência do STA tem vindo a consolidar-se no sentido de que equivale à
morte do infractor, para efeitos de extinção de coima fiscal, a dissolução, por declaração de insolvência, de sociedade que haja sido objecto de tal condenação e não vislumbramos, de todo o modo, que
este entendimento haja de alterar-se em face do regime jurídico da insolvência: aliás, também o CIRE,
referindo-se ao momento da extinção das obrigações fiscais de sociedade insolvente, estabelece, no
seu art. 65º, que as mesmas (obrigações declarativas e fiscais) necessariamente se extinguem com a
deliberação de encerramento da actividade do estabelecimento (nos termos do n.º 2 do art. 156º), o que
deve ser comunicado oficiosamente pelo Tribunal à AT para efeitos de cessação da actividade; sendo
que, na falta daquela deliberação, as ditas obrigações fiscais passam a ser da responsabilidade daquele
a quem a administração do insolvente tenha sido cometida e enquanto esta durar. Ou seja, em termos
estritamente fiscais e, consequentemente, para aplicação de coimas por incumprimento de obrigações
fiscais, também no âmbito do CIRE (e tal como já se entendia no âmbito do CPEREF e do CSComerciais) não há que remeter para o encerramento da fase de liquidação e partilha da sociedade insolvente,
a libertação da respectiva responsabilidade.
No caso vertente, como supra se disse, a dívida exequenda resulta de coima fiscal aplicada à
oponente, por decisão administrativa proferida em processo de contra-ordenação autuado em 2/3/2011,
sendo que a oponente havia sido declarada insolvente por decisão de 16/10/2009.
Ora, a invocada aplicação da coima já depois de decretada a insolvência da executada, também
tem sido entendida como alegação de inexigibilidade da respectiva quantia, e subsumível, portanto,
ao fundamento de oposição previsto na alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT. Como aponta, igualmente, o citado autor, ao referenciar exemplos de situações enquadráveis naquela alínea i) encontrados
na jurisprudência do STA, «Caberão nesta alínea i), por exemplo, as seguintes situações, retiradas
da jurisprudência do STA: - quaisquer factos extintivos ou modificativos da obrigação exequenda
não abrangidos nas alíneas anteriores; entre estes, incluem-se, nas execuções por coimas e sanções
pecuniárias, a morte do infractor, a amnistia e a anulação da decisão condenatória em processo de
revisão, previstas no art. 176º, n.º 2, do CPPT, além da prescrição, enquadrável na alínea d) do n.º 1
deste art. 204º». (3)
Por outro lado, constituindo a declaração de insolvência um dos fundamentos da dissolução das
sociedades, ela equivale, para efeitos fiscais, à morte do infractor, de harmonia com o disposto nos
arts. 61º e 62º do RGIT e art. 176º, n.º 2, alínea a) do CPPT.
E assim, como se escreve no invocado acórdão fundamento, «… significa que quando lhe foram
aplicadas essas coimas ela já havia sido judicialmente declarada insolvente, encontrando-se em fase
de liquidação.
Ora, a insolvência constitui um dos fundamentos da dissolução das sociedades, conforme decorre
do disposto no artigo 141º, n.º 1, alínea e), do Código das Sociedades Comerciais. E a dissolução
equivale à morte do infractor, em harmonia com o disposto nos artigos 61º e 62º do Regime Geral
das Infracções Tributárias (RGIT) e no artigo 176º, n.º 2, alínea a) do Código de Procedimento e de
Processo Tributário, daí decorrendo a extinção do procedimento contra-ordenacional, da obrigação
do pagamento de coimas e da execução fiscal instaurada tendente à sua cobrança coerciva.
Nesse sentido se tem vindo a pronunciar de forma pacífica e reiterada este Supremo Tribunal,
conforme se pode ver pela leitura dos acórdãos proferidos em 3/11/1999, 15/06/2000, 21/01/2003,
26/02/2003, 12/01/2005, 6/10/2005, 16/11/2005, 27/02/2008 e 12/03/2008, nos recursos nºs 24.046,
25.000, 01895/02, 01891/02, 1569/03, 715/05 e 524/05, 1057/07 e 1053/07, respectivamente. (4)
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Como se deixou frisado no acórdão proferido no recurso 1569/03, «essa parece ser a única solução
harmónica com os fins específicos que justificam a sanção: repressão e prevenção, que não de obtenção
de receitas para a Administração Tributária. Cfr. Alfredo de Sousa e J. Paixão, CPT Anotado, 3 edição,
pág. 410 e Jorge de Sousa, CPPT Anotado, 4ª edição, pág. 807 e RGIT Anotado, págs. 395/96.
E, mantendo embora a sociedade dissolvida, em liquidação, a sua personalidade jurídica art. 146º, n.º 2 do CSC - são, com a declaração de falência, apreendidos todos os seus bens, passando
a constituir um novo património, a chamada “massa falida”: um acervo de bens e direitos retirados da
disponibilidade da sociedade e que serve exclusivamente, depois de liquidado, para pagar, em primeiro
lugar, as custas processuais e as despesas de administração e, depois, os créditos reconhecidos - cfr.
o Ac. do STA de 29/10/2003 rec. 1079/03.
Pelo que, então, já não encontrará razão de ser a aplicação de qualquer coima.».
Por outro lado, e como se deixou salientado no acórdão proferido no recurso n.º 1057/07, «no
tocante à persistência da responsabilidade judiciária uma vez declarada falida a sociedade, sendo
embora certo que uma vez dissolvida mantém, na fase de liquidação, a sua personalidade jurídica
- artigo 146º, n.º 2 do CSC - a verdade é que não tal em nada interfere com o facto da consequência
objectiva da respectiva dissolução decorrente da declaração de falência, enquanto realidade jurídica
societária, dever ser equiparada à morte do infractor, como acima se viu.».
Diga-se, finalmente, que o decidido nos demais arestos referenciados pelo MP (acs. de 14/2/2013,
proc. n.º 1011/12; de 31/10/2012, proc. n.º 374/12; e de 19/12/2012, proc. n.º 1020/12), não releva para
o caso presente, sendo que, além disso, os mesmos se reportam, como se sublinha, aliás, no respectivo
parecer, a casos de insolvência com efeitos limitados e em que não foi requerido o complemento de
declaração de insolvência, nos termos do previsto no n.º 7 do art. 39º do CIRE.
Nesta base, procede o recurso, ficando prejudicada a apreciação das demais questões nele suscitadas.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar
procedente a oposição, com a consequente extinção da respectiva execução fiscal.
Custas pela recorrida, apenas na 1ª instância.
Seia.

Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão

(1) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 6ª ed., Vol. IV, anotação 11 ao art. 280º, p. 421.
(2) Ob. cit., Vol. III, anotação 7 ao art. 180º, p. 323
(3) Ob. cit., Vol. III, anotação 38 b) ao art. 204º, p. 498.
(4) Para além dos acórdãos referenciados neste acórdão proferido em 9/2/2011 (acórdão fundamento) também decidiram
no mesmo sentido os acs. De 17/3/2010 e de 21/9/2011, respectivamente, nos procs. 1163/09 e 779/11.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
IRS. Mais-Valias. Reinvestimento. Prédio Misto. Anulação Parcial Ou Total.
Sumário:
I — São excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de
imóveis destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu
agregado familiar, desde que no prazo de 24 meses contados da data da realização esses valores sejam reinvestidos na aquisição na aquisição de outro imóvel
exclusivamente como mesmo destino – artigo 10.º, n.º 5, do CIRS.
II — Verificando-se que um prédio misto (integrado por parte rústica com o valor
autonomizado de € 85.000,00 e por parte urbana com o valor autonomizado de
€ 750.000,00 que constituía a habitação própria e permanente do sujeito passivo
e do seu agregado familiar) foi objecto de contrato de permuta por um prédio
urbano destinado a esse exclusivo fim habitacional, apenas devem ser excluídos
de tributação os ganhos provenientes da transmissão da parte urbana do prédio
misto, atento o seu valor individualizado e autonomizado na escritura de permuta,
e não os ganhos provenientes da transmissão do prédio misto na sua globalidade.
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III — Para se saber se o acto de liquidação deve ser total ou parcialmente anulado há
que determinar o tipo de ilegalidade que o inquina e analisar se ele é susceptível
de afectar o acto no seu todo, caso em que ele tem de ser integralmente anulado.
IV — No IRS a determinação do quantitativo de imposto devido passa pela aplicação
das taxas gerais correspondentes ao rendimento colectável determinado, taxas
que são, em regra, progressivas, como acontece com a tributação dos ganhos com
a alienação de imóveis por sujeitos passivos residentes, a que são aplicáveis as
taxas finais de IRS.
V — No caso, a exclusão de tributação dos ganhos provenientes da transmissão da parte
urbana do prédio misto não só altera a quantificação rendimento colectável como
influi na taxa de imposto aplicável, pelo que redução do rendimento colectável exige
a prática de novo acto de liquidação, sendo impraticável a mera anulação parcial
porque o tribunal não pode substituir a taxa de imposto aplicada na liquidação
impugnada por outra, isto é, não pode substituir-se à administração tributária na
aplicação de outra taxa de imposto ao rendimento tributável que subsista para
tributação em mais-valias.
Processo n.º 1146/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: 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 para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo TAF de Loulé que julgou totalmente procedente a impugnação judicial que A…………….
deduziu contra o acto de liquidação oficiosa de IRS referente ao ano de 2008, no entendimento de que
se encontravam verificados os pressupostos para exclusão da tributação em mais-valias da totalidade
dos valores realizados, nos termos do artigo 10º, n.º 5, do Código do IRS.
1.1.Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. A, aliás, douta sentença recorrida enferma de um erro de direito.
2. Pois, a disposição aplicada do art. 10º n.º 5 do CIRS, exprime-se deste modo:
São excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados
a habitação própria e permanente...
3. O texto é terminante e nitidamente não comporta outra interpretação que não seja a delimitação negativa aí expressa não incluir os ganhos sem nexo de causalidade com a transmissão duma
habitação.
4. Dentro deste ponto de vista, o que seria lógico, coerente e cumpria fazer no caso que estamos
considerando, seria desconsiderar a importância relativa à parte rústica do bem. E, aqui é que está,
salvo o devido respeito, o erro do julgado.
5. Desde que, em face dos elementos constantes da escritura de permuta, o tribunal a quo fica
ciente de que os ganhos reinvestidos respeitam a um prédio misto, com valores indicados correspondentes a cada parte do imóvel, é manifesto que não podia excluí-los na totalidade da tributação, nem
em consequência anular in totum as liquidações impugnadas.
Assim, pelo exposto, e, principalmente, pelo que será suprido pelo Douto Tribunal, deve ser
revogada a sentença sub judice, como é de JUSTIÇA.
1.2. A Recorrida não apresentou contra-alegações.
1.3. O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público junto do STA emitiu douto parecer no
sentido de que devia ser concedido provimento ao recurso com a seguinte e essencial argumentação:
«(…)
Como resulta do probatório, a recorrida permutou o prédio misto, em que a parte urbana constituía a sua habitação própria e permanente, por um prédio urbano destinando exclusivamente à sua
habitação própria e permanente, sendo que à parte urbana do prédio misto e ao prédio urbano foi
atribuído o valor de € 750.000,00 e à parte rústica do prédio misto o valor de € 85.000,00.
A sentença recorrida considerou que todos os valores envolvidos, relativos à parte urbana/ rústica
estão isentos de tributação em mais valias, por se verificarem os requisitos do artigo 10º/5 do CIRS.
Salvo melhor juízo não pode ser assim.
O conceito de prédios rústicos, urbanos e mistos consta, respectivamente, dos artigos 3º, 4º e 5º
do CIMI.
Os prédios urbanos dividem-se em habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, terrenos
para construção e Outros [artigo 6º/1/a)/b)/c)/d) do CIMI].
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Habitacionais são os prédios como tal licenciados, ou, na falta de licença, que tenham como
destino esse fim (artigo 6º/2 do CIMI).
Ora, os prédios destinados a habitação própria e permanente a que se refere o n.º 5 do artigo 10º
do CIRS só podem ser prédios urbanos.
Assim sendo, como nos parece que é, apenas ficam excluídos da tributação em mais-valias os
ganhos provenientes da transmissão do prédio misto, quanto à parte urbana, que era a parte que constituía, de facto, a habitação própria e permanente da recorrida e não os relativos à parte rústica.
Apenas deveria ter sido anulada a liquidação na parte atinente aos ganhos relativos à parte
urbana do prédio misto e não a sua totalidade.
A sentença recorrida merece, pois, censura, no segmento sindicado.
Termos em que, ressalvado melhor juízo, deve dar-se provimento ao presente recurso jurisdicional,
revogar-se a sentença recorrida na parte recorrida, mantendo-se, consequentemente, na ordem jurídica
o acto de liquidação sindicado na parte relativa à tributação em mais-valias dos ganhos provenientes
da transmissão da parte rústica do prédio misto.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida consta como provada a seguinte matéria de facto:
A) Por escritura de Compra e Venda, celebrada em 22.11.2002, a impugnante adquiriu pelo preço
de CENTO E OITENTA MIL EUROS que declarou já ter recebido, o prédio misto, composto de cultura
arvense, figueiras e edifício de rés-do-chão, primeiro andar e garagem, no sítio de …………., freguesia
de ………., concelho de Vila do Bispo, inscrito na matriz cadastral rústica sob o artigo 22 Secção A, com
o valor patrimonial de € 15,76 e na matriz predial urbana sob o artigo 1587, com o valor patrimonial
de € 2.874,08, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do Bispo sob o número três mil
novecentos e cinquenta e um, da referida freguesia, encontrando-se a aquisição a favor do vendedor
registada pela inscrição G- Um;
B) Em 28.03.2008, a impugnante celebrou por escritura pública a permuta do bem imóvel referido
em A) por outro de, cujo conteúdo se retira:
(...) o primeiro, em nome da sociedade “B……………., Lda” dá à segunda outorgante o prédio
urbano, constituído por edifício de rés-do-chão e primeiro andar, destinado a habitação, com garagem, piscina e logradouro, sito na Urbanização ……………., lote ………., freguesia ……….., concelho
de Lagos, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lagos sob o número três mil, seiscentos
e cinquenta e nove, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6.990, com a valor patrimonial de
233.604,00 euros e ao qual é atribuído o valor de setecentos e cinquenta mil euros, cujo prédio pela
sociedade por escritura de permuta outorgada hoje, neste Cartório, a folhas quarenta e oito, deste
livro de notas.
Em troca, a segunda outorgante, dá à sociedade “B…………….., Lda” o prédio misto, constituído
por cultura arvense, figueiras e edifício de rés-do-chão e primeiro andar, com garagem e logradouro,
sito em …………., freguesia de ……….., concelho de Vila do Bispo, descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila do Bispo sob o número três mil, novecentos e cinquenta e um, onde se encontra
registada a aquisição a favor da segunda outorgante pela inscrição G-dois, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 1.587, com o valor patrimonial de 18.660,04 ao qual atribuem o valor de setecentos
e cinquenta mil euros e na matriz predial rústica sob o artigo 22 da secção A, com o valor patrimonial
tributável de 31,97 euros ao qual atribuem o valor de oitenta e cinco mil euros. Este imóvel tem o valor
atribuído global de oitocentos e trinta e cinco mil Euros.”
C) Em 17.06.2008 foi emitida certidão de dívida em nome da impugnante, para a morada Rua
……………. n.º …… - ………., oriunda do Município de Vila do Bispo por falta de pagamento do
consumo de água;
D) Na mesma data, o Município de Vila do Bispo emitiu aviso de citação em nome da impugnante
para a morada Rua …………… LT …… …. - ……. - ……. LGS;
E) Com data limite de pagamento de 17.03.2008, a impugnante recebeu a factura da EDP
n.º 10301614231 de 26.02.2008, para a morada Rua ………., ……. ………. - …….. - ………..;
F) As filhas da impugnante com a morada Rua ………….. n.º …… - ……….., estiveram matriculadas no Agrupamento de Escolas do Concelho de ………….., de 2002 a 2006;
G) Em 05.06.2008, a impugnante celebrou com a Câmara Municipal de Lagos contrato de prestação de serviços de fornecimento de água para a casa sita na Rua ……………., LT ………, ……
…… LGS;
H) Com data limite de pagamento de 25.07.2008, a impugnante recebeu a factura da EDP
n.º 10313184540 de 07.07.2008, referente ao período de 09.05.2008 a 07.07.2008, para a morada
Urbanização …………, ………., LT ………. ………. - …….. - ……… LGS;
I) Em 10.06.2008, recebeu para a morada Rua …………….., Lt …….. - ……-…… Lagos, factura
n.º 1184770/02 da PT referente ao mês de Maio de 2008;
J) Em 01.10.2010, recebeu para a morada Rua …………., Lt ……- ……-….. LGS, factura
n.º 280030 da Câmara Municipal de Lagos referente ao consumo de água do mês de Setembro;
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K) Por oficio n.º 7472 de 15.04.2010, a impugnante foi notificada para apresentar no prazo de
30 dias a declaração de IRS correspondente ao ano de 2008, onde deveria incluir o anexo G de Mais
Valias, respeitante à permuta dos referidos prédios rústicos;
L) Em 10.01.2011 foi emitida declaração oficiosa de IRS referente ao ano de 2008, no montante
de € 128.982,58, com data limite de pagamento 23.02.2011;
M) Em 01.04.2011, a impugnante deu entrada na Direcção de Finanças de Faro de reclamação
graciosa da liquidação de imposto n.º 2011 5000009079 e da liquidação de juros compensatórios
n.º 2011 00000005430;
N) Por despacho de 08.09.2011, do Director de Finanças de Faro a reclamação graciosa foi indeferida parcialmente, cujo conteúdo se dá por reproduzido;
O) A impugnante procedeu à alteração de morada para Rua ………….., Lt ………. - ………-…….
……. LGS, em 05.06.2008;
3. O presente recurso vem interposto da sentença que anulou o acto de liquidação oficiosa de IRS
referente ao ano de 2008, no entendimento de que se encontravam verificados os pressupostos para
exclusão da tributação em mais-valias da totalidade dos valores realizados, nos termos do artigo 10º,
n.º 5, do CIRS.
Com efeito, a questão colocada nos autos e que a sentença conheceu prende-se com o reinvestimento
dos valores de realização de um prédio misto (que integrava uma parte urbana destinada a habitação
própria da impugnante) num outro prédio urbano destinado ao mesmo fim, e que foi objecto de permuta,
não tendo a impugnante efectuado a entrega da declaração Mod.3 de IRS e respectivo anexo G.
A impugnante alegara que a liquidação oficiosa não contemplava o reinvestimento que efectuou
através de permuta com esse outro prédio urbano para habitação própria e permanente, tendo apenas
admitido o montante de € 9.789,13 pago pela sisa do imóvel permutado. A sentença julgou procedente
a impugnação, no entendimento de que se encontravam verificados os pressupostos legais para exclusão da tributação em mais-valias da totalidade dos valores realizados, tendo em conta o contrato
que a Impugnante celebrara e através do qual declarou trocar o seu prédio misto (onde se mostrava
individualizado o valor da parte rústica e o valor da parte urbana) por outro prédio urbano que destinou
à sua habitação própria e permanente.
Como se deixou referido na sentença, «… a impugnante veio aos autos provar por documentos que
habitou o imóvel da Rua ……………… nº….. - ………., morada constante do estabelecimento de ensino
de suas filhas. Que adquiriu o imóvel descrito em A) e onde habitou a parte urbana até 28 de Março
de 2008, data da permuta por outro bem imóvel, descrito em B), sito na Urbanização ……………., lote
……….., freguesia da ……….., concelho de Lagos, para habitação própria permanente. Que, procedeu
à alteração da morada da habitação permutada para a nova morada em 05.06.2008, ou seja, da Rua
…………… n.º ….. …………. - ………. para a Rua …………….., Lote ……, ………. - ……..-…….. ………
LGS e que a partir dessa mesma data celebrou contratos de prestação de serviços de fornecimento de
água, electricidade, televisão e internet.
Do conteúdo da escritura pública referida em B), retira-se que o valor de € 750.000,00 foi preço
estabelecido entre as partes para a parte urbana, tendo a impugnante recebido pela parte rústica €
85.000,00.
Como se retira das normas supra referidas, para serem excluídos de tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados à habitação própria e permanente do sujeito
passivo ou do seu agregado familiar, devem observar-se os requisitos ali estabelecidos que para o
caso em concreto interessa: - Se no prazo de 24 meses, contados da data da realização, esse valor for
reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino.
Há assim que observar o requisito temporal de reinvestimento do valor de realização e o requisito
da finalidade dessa aquisição, ou seja, o mesmo destino - para habitação própria e permanente do
sujeito passivo e seu agregado familiar. A escritura de permuta foi realizada no dia 28 de Março de
2008, o que equivale a dizer que a compra e a venda aconteceram em simultâneo, pelo que se encontra
preenchido o requisito temporal.
Como decorre do conteúdo desta escritura e do probatório, o novo imóvel adquirido tem como
fim exclusivo a habitação própria e permanente da impugnante, pelo que se encontra igualmente
preenchido o segundo requisito.
Nestes termos, estão reunidos, pela ora impugnante, os requisitos para o reinvestimento na
totalidade dos valores envolvidos e bem assim para a exclusão da tributação destes valores em IRS
- Mais Valias.
(…)
Assim, sendo certo que deve ser considerado para efeito de liquidação de IRS de 2008 o reinvestimento total do valor de realização e, por via desse reinvestimento, ocorrer a exclusão de tributação,
não há lugar a liquidação de imposto.».
A Fazenda Pública, ora Recorrente, insurge-se contra o decidido apenas na parte em que se afirmou
dever excluir-se de tributação a totalidade dos valores envolvidos, sem considerar que os ganhos rein-
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vestidos respeitam a um prédio misto, com valores individualizados para a parte urbana e para a parte
rústica, advogando que só o valor da parte urbana pode ser excluído e que, em consequência, deveria
ocorrer uma anulação meramente parcial e não total do acto de liquidação impugnado.
Vejamos.
Da leitura da sentença e sobretudo da sua parte decisória, resulta à evidência que foi determinada
a anulação total da liquidação, «devendo ser considerado como reinvestimento o valor de realização,
objecto da impugnação». Isto é, na sentença considerou-se que todos os valores envolvidos, relativos
ao prédio misto, estavam isentos de tributação em mais-valias, por se verificarem os requisitos do
art. 10º, n.º 5 do CIRS.
E tal não pode, efectivamente, ser assim.
Como muito bem deixou explicado o Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto no douto parecer
acima referido, e cuja argumentação não resistimos a seguir e transcrever em face da sua clareza, justeza
e rigor, perante o disposto no art. 9º, n.º 1, alínea a), do CIRS, constituem incrementos patrimoniais
(desde que não considerados rendimentos de outras categorias) as mais-valias tal como definidas no
art. 10º do CIRS; e constituem mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos
empresariais e profissionais, de capitais ou prediais resultem da alienação onerosa de direitos reais
sobre bens imóveis (art. 10º, n.º 1, alínea a) do CIRS). Pelo que são excluídos da tributação os ganhos
provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação própria e permanente do sujeito
passivo ou do seu agregado familiar, desde que no prazo de 24 meses contados da data da realização
esses valores sejam reinvestidos na aquisição na aquisição de outro imóvel exclusivamente como mesmo
destino (art. 10º, n.º 5, do CIRS).
«Ora, como resulta do probatório, a recorrida permutou o prédio misto, em que a parte urbana
constituía a sua habitação própria e permanente, por um prédio urbano destinando exclusivamente à
sua habitação própria e permanente, sendo que à parte urbana do prédio misto e ao prédio urbano foi
atribuído o valor de € 750.000,00, e à parte rústica do prédio misto o valor de € 85.000,00.
A sentença recorrida considerou que todos os valores envolvidos, relativos à parte urbana/rústica
estão isentos de tributação em mais valias, por se verificarem os requisitos do artigo 10º/5 do CIRS.
Salvo melhor juízo não pode ser assim.
O conceito de prédios rústicos, urbanos e mistos consta, respectivamente, dos artigos 3º, 4º e 5º
do CIMI.
Os prédios urbanos dividem-se em habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, terrenos
para construção e Outros (artigo 6º/1/a)/b)/c)/d) do CIMI).
Habitacionais são os prédios como tal licenciados, OU, na falta de licença, que tenham como
destino esse fim (artigo 6º/2 do CIMI).
Ora, os prédios destinados a habitação própria e permanente a que se refere o n.º 5 do artigo 10º
do CIRS só podem ser prédios urbanos.
Assim sendo, como nos parece que é, apenas ficam excluídos da tributação em mais-valias os ganhos provenientes da transmissão do prédio misto, quanto à parte urbana, que era a parte que constituía,
de facto, a habitação própria e permanente da recorrida e não os relativos à parte rústica.
Apenas deveria ter sido anulada a liquidação na parte atinente aos ganhos relativos à parte urbana
do prédio misto e não a sua totalidade.».
Em suma, apenas devem ser excluídos de tributação os ganhos provenientes da transmissão
da parte urbana do prédio misto, atento o seu valor individualizado e autonomizado na escritura
de permuta, e não os ganhos provenientes da transmissão do prédio misto na sua globalidade.
Consequentemente, e à primeira vista, pareceria que a liquidação deveria ser anulada parcialmente,
na parte atinente aos ganhos provenientes da transmissão da parte urbana do prédio misto, atenta a regra
da admissibilidade da anulação parcial do acto de liquidação de imposto, consensualmente aceite pela
jurisprudência e pela doutrina por apelo à divisibilidade desse acto tributário.(1)
Todavia, não nos parece que tal possa acontecer no presente caso.
É que para se saber se o acto de liquidação deve ser total ou parcialmente anulado há que determinar o tipo de ilegalidade que o inquina e analisar se ele é susceptível de o afectar no seu todo, caso
em que ele tem de ser integralmente anulado.
Ora, no caso dos autos, há que ter atenção que estamos perante imposto sobre o rendimento, em
que a determinação do quantitativo de imposto devido passa pela aplicação das taxas gerais correspondentes ao rendimento colectável determinado, taxas que são, em regra, progressivas e não fixas, como
acontece com a tributação dos ganhos com a alienação de imóveis por sujeitos passivos residentes, a
que são aplicáveis as taxas finais de IRS.
No caso vertente, o rendimento colectável é constituído pelo saldo anual positivo apurado entre as
mais-valias e as menos-valias imobiliárias realizadas no ano em questão, e a taxa de imposto aplicada
foi de 42% em face do montante global dos valores realizados com a transmissão do prédio misto (parte
urbana no valor de € 750.000,00 e parte rústica no valor € 85.000,00). E daí que a ilegalidade come-
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tida e a consequente exclusão de tributação desse valor de realização vá não só alterar a quantificação
rendimento colectável, como influir na taxa de imposto aplicável.
Pelo que a redução do rendimento colectável exige a prática de novo acto tributário, sendo impraticável a mera anulação parcial ou a reforma do acto tributário impugnado, porque o tribunal não
pode substituir a taxa de imposto efectivamente aplicada na liquidação impugnada por outra, isto é,
não pode substituir-se à administração tributária na aplicação de outra taxa de imposto ao rendimento
tributável que subsista para tributação em mais-valias.
Razão por que se impõe manter a sentença recorrida, de anulação total da liquidação, embora com
a presente fundamentação, isto é, por deverem ser excluídos de tributação os ganhos provenientes da
transmissão da parte urbana do prédio misto, cujo valor se encontra individualizado e autonomizado na
escritura de permuta, e não os ganhos provenientes da transmissão do prédio misto na sua globalidade.
4. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida de
anulação total da liquidação impugnada, embora com a presente fundamentação.
Sem custas
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro
Delgado.
(1) Cfr., o Acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário de 10/4/2013, no rec. n.º 298/12, onde se reafirma
a jurisprudência vertida nos acórdãos da Secção, de 12/1/2011, no rec. n.º 0583/10, de 12/1/2012, no rec. n.º 0965/10, de
10/10/2012, no rec. n.º 0533/12 e de 5/12/2012, no rec. n.º 0477/12.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Despacho liminar. Indeferimento liminar. Erro na forma de processo. Oposição. Ilegalidade do acto de liquidação. Acto praticado por antecipação.
Sumário:
I — O despacho liminar, proferido ao abrigo do disposto no artº 209 do Código de
Procedimento e Processo Tributário é o único momento em que a «acção pode ser
rejeitada liminarmente». Depois de recebida a oposição e notificada a Fazenda
Pública para contestar deixará de poder falar-se em indeferimento liminar.
II — Quando se verifica erro na forma de processo e é inviável a conversão do processo
de oposição em processo de impugnação, estamos perante uma excepção dilatória
que obsta a que o Tribunal conheça do mérito da causa e que conduz à absolvição
da exequente da instância.
III — A antecipação da prática de um acto não determina a sua nulidade, excepto se tal
efeito lhe for cominado expressamente pela lei.
Processo n.º 1264/13-30.
Recorrente: A………………..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Ana Paula Lobo.
Recurso Jurisdicional
Decisão recorrida – Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga
28 de Fevereiro de 2013
Rejeitou liminarmente a acção
Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A……………………., veio interpor o presente recurso da decisão supra mencionada, proferida
no âmbito do Processo de oposição n.º 996/12.0 BEBRG, tendo, para esse efeito formulado, a final da
sua alegação, as seguintes conclusões:
1. A executada apresentou oposição à execução com fundamento no art. 204.º n.º 1 alínea i)
do CPPT tendo alegado, para tal, que se encontravam preenchidos todos os requisitos simultâ-
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neos previstos no referido art. 204º n.º 1, isto é, por não estar em causa quaisquer diligencias de
prova que não a documental, estar em causa a inexigibilidade da dívida exequenda e não estar em
causa qualquer matéria que seja da exclusiva competência da repartição de finanças de V.N. de
Famalicão.
2. Para tanto alegou ainda que estava em causa uma situação em que já se encontrava pendente
processo de reclamação graciosa, com efeito suspensivo, onde se iria apreciar, entre outros, da inexigibilidade da dívida exequenda, e que,
3. Para a jurisprudência maioritária a inexigibilidade da dívida exequenda tem enquadramento
no art. 204.º n.º 1 alínea i).
4. Recebida a oposição, pelo Tribunal a quo, este rejeitou-a liminarmente por entender que
a presente situação não se encontra enquadrada em nenhuma das situações previstas no art. 204.º
do CPPT.
5. Com tal entendimento não pode a recorrente conformar-se já que entende que quando o
fundamento alegado para a oposição à execução tem enquadramento no art. 204.º n.º 1 alínea i)
nunca há lugar ao indeferimento liminar, antes se impõe ao julgador que para conhecimento do
mérito da oposição, tome partido, expressa ou implicitamente do mérito da oposição, sem prejuízo
de que,
6. Segundo entendimento do conselheiro Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e
Processo Tributário, Anotado, 5ª Ed., Vol. II, pág. 368, a alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT constitui
“Uma disposição de carácter residual em que são enquadráveis todas as situações não enquadráveis nas
outras alíneas do mesmo número, em que há um facto extintivo ou modificativo da dívida exequenda
ou que afecta a sua exigibilidade”.
7. E ainda que conforme o Ac. do STA de 30/01/2013, que considerou que “1 - Constituem fundamentos de oposição à execução fiscal subsumíveis na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do Código
de Procedimento e de Processo Tributário todas as situações não abrangidas pelas outras alíneas do
mesmo número, em que existir um facto extintivo ou modificativo da dívida exequenda ou que afecta
a sua exigibilidade, designadamente a pendência de processo contencioso ou gracioso com efeito
suspensivo.”
8. Pelo que a presente oposição deveria ter sido recebida, analisados os seus fundamentos e julgada procedente.
Requereu que dando provimento ao Recurso seja revogada a sentença recorrida que rejeitou liminarmente a petição inicial, e substituída por outra que venha a decidir do mérito da causa.
Foi emitido parecer pelo Magistrado do Ministério Público considerando dever o recurso ser
julgado improcedente.
A decisão recorrida não indicou qualquer matéria de facto assente, em termos expressos, ainda
que resulte do seu teor que implicitamente tomou em consideração os seguintes factos provados por
documento, com relevo para a decisão de ambos os recursos:
1- Em 29 de Março de 2012 foi instaurada a execução fiscal n.º 35902012010201021281 contra si
instaurada, para cobrança coerciva do montante de € 194.845,67, referente a dívidas de Imposto sobre
o valor acrescentado dos exercícios de 2007 a 2009.
2- O oponente foi citado para a execução em 4 de Abril de 2012.
3- Os actos de liquidação de Imposto sobre o valor acrescentado que deram causa ao montante
exequendo foram notificados ao oponente e o prazo de pagamento voluntário terminava em 28 de
Fevereiro de 2012;
4- 28 de Fevereiro de 2012 o oponente apresentou reclamação graciosa contra tais actos de liquidação que foi indeferida em 2 de Julho de 2012;
5- Tal decisão foi notificada ao oponente em 19 de Julho de 2012;
6- Em 14 de Agosto de 2012 o oponente apresentou recurso hierárquico da decisão que indeferiu
a reclamação graciosa.
7- O oponente solicitou a suspensão do processo de execução fiscal mediante a prestação de
garantia no valor de 35 000,00€ e a dispensa dessa prestação relativamente ao remanescente no valor
de 214 688,74€.
8- O processo de execução fiscal encontra-se suspenso.
9- Em 11 de Maio de 2012 o A……………… deduziu a presente oposição à execução fiscal
n.º 35902012010201021281 contra si instaurada, para cobrança coerciva do montante de € 194.845,67,
referente a dívidas de Imposto sobre o valor acrescentado dos exercícios de 2007 a 2009.
10- Em fundamento da sua pretensão invocou, em síntese:
. não desenvolver qualquer actividade passível de tributação em sede de Imposto sobre o valor
acrescentado
. questão que contende com a exigibilidade da dívida exequenda que será apreciada na reclamação
graciosa que apresentou e na qual irá requerer a suspensão da execução,
. a sujeição do executado a diligências de penhora poderá significar um prejuízo irremediável,
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. Requereu que:
Entende pois o executado que ao abrigo do artº 204, n.º 1, i) do Código de Procedimento e Processo Tributário (jurisprudência do STJ, por também se encontrar pendente processo de reclamação
graciosa, cujo efeito suspensivo irá ser requerido e crê-se deferido, deve a presente oposição ser
recebida e considerada procedente por provada, extinguindo-se assim a presente oposição».
11- Em 19 de Junho de 2012 foi liminarmente admitida a oposição e notificada a Fazenda Pública
para contestar.
12- Em 18 de Setembro de 2012 foi apresentada contestação nestes autos.
Questão objecto de recurso:
1- Indeferimento liminar da oposição.
2- Erro na forma de processo.
O presente processo é um processo de oposição à execução fiscal em que o recorrente pretende
atacar diversos vícios dos actos de liquidação de Imposto sobre o valor acrescentado, tendo invocado
que se verifica inexigibilidade da dívida exequenda.
Muito embora haja uma mistura de fundamento de impugnação judicial de acto de liquidação,
com um pedido típico de oposição à execução fiscal, tendente a obter a declaração da extinção desta,
em verdade parece que a oposição foi apenas apresentada como medida mais cautelar para assegurar,
de outra forma, aquilo que já invocava o recorrente em sede de reclamação graciosa apresentada contra
os actos de liquidação.
Nesta oposição pretende o oponente atacar a legalidade em concreto do acto de liquidação pelo
que deveria ter lançado mão do processo de impugnação e não do processo de oposição.
O despacho liminar, proferido ao abrigo do disposto no artº 209 do Código de Procedimento e
Processo Tributário é o único momento em que a «acção pode ser rejeitada liminarmente». Depois
de recebida a oposição e notificada a Fazenda Pública para contestar, deixará de poder falar-se em
indeferimento liminar.
A causa de pedir invocada é efectivamente uma causa de pedir própria de um processo de
impugnação do acto de liquidação, mas, o pedido formulado – extinção da execução -, em nada
se coaduna com o pedido de declaração de nulidade ou anulação do acto de liquidação, ainda que
obtidas uma qualquer destas declarações, a consequência inevitável no processo de execução onde
se procede à cobrança coerciva do montante liquidado não possa ser outro que a sua irremediável
extinção.
Relativamente aos actos de liquidação, ao que consta dos autos, não foi interposta qualquer acção
de impugnação do acto de liquidação.
Apresentou contra elas o oponente reclamação graciosa, que foi indeferida e, deste despacho de
indeferimento interpôs recurso hierárquico em 14 de Agosto de 2012 que, tanto quanto se recolhe dos
autos, se mostra ainda por decidir.
A factualidade que o oponente alega não tem enquadramento na alínea i) do n.º 1 do artigo 204º
do Código de Procedimento e Processo Tributário, uma vez que ele discute apenas questões relativas à
ilegalidade concreta do acto de liquidação que poderia ser analisada em processo de impugnação, caso
o tivesse oportunamente instaurado.
Bem certo que o texto da oposição tende, numa primeira análise, a conduzir a uma discussão sobre
a legalidade em abstracto do acto de liquidação ao invocar que um condomínio não exerce actividade
económica e é um mero repositório de despesas a que afecta as receitas recolhidas junto dos condóminos
responsáveis pelo respectivo pagamento.
Mas os elementos dos autos permitem-nos uma análise mais profunda do problema. O que
está aqui em causa é a actividade de Administração de Condomínios – cae 068322 – pela qual a
empresa que se ocupa, também, ou até exclusivamente da Administração do A……………………
se encontra colectada desde 1995 e que foi alvo de uma acção inspectiva levada a cabo pelos
serviços de Inspecção Tributária da Direcção Geral de Finanças de Braga, cujo objectivo foi a
recolha e cruzamento de dados, com referência a 2007, 2008, 2009 e 2010, para verificação do
enquadramento fiscal do sujeito passivo e de que resultaram, em sede de Imposto sobre o valor
acrescentado, correcções aritméticas aos exercícios de 2007, 2008, 2009 e 2010 que originaram
as liquidações de Imposto sobre o valor acrescentado e respectivos juros compensatórios a que se
reportam, também estes autos.
Não está em causa a tributação ou isenção de tributação em sede de Imposto sobre o valor acrescentado de um qualquer condomínio, mas a tributação, em sede de Imposto sobre o valor acrescentado
de uma concreta entidade empresarial que exerce a actividade de administração de condomínios. Por
isso, trata-se de discutir, em concreto, cada um dos actos de liquidação e não uma definição abstracta
sobre se os condomínios, e, também este especificamente, é passível de tributação em sede de Imposto
sobre o valor acrescentado e se, simultaneamente se verifica o facto impeditivo que impossibilita o
nascimento da obrigação tributária, dando origem ao nascimento do direito à isenção – seguindo, a
este propósito os ensinamentos do Profº Alberto Xavier, quanto quanto à natureza jurídica das normas
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de isenção tributária, in Manual de Direito Fiscal, 1981 -. Tal pretensão, não é, pois, enquadrável no
disposto na alínea i) do n.º 1 do artº 204º do Código de Procedimento e Processo Tributário, como
pretende o oponente.
Assim, não há qualquer fundamento para indeferimento liminar da petição inicial mas verifica-se
a excepção dilatória de erro na forma de processo.
O erro na forma de processo, constitui excepção dilatória que determinará a anulação de todo o
processo, e a absolvição do réu da instância, nos casos em que a própria petição inicial não possa ser
aproveitada para a forma de processo adequada, como aqui ocorre, em conformidade com o disposto
nos artºs 199º, n.º 1; 288º, n.º 1, alínea b); 493º, n.º 2, e 494º, alínea b), todos do Código de Processo
Civil, ex vi do artº 2º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Resta analisar se, em concreto, ao abrigo do disposto no artº 97º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, e
98º, n.º 4 do Código de Procedimento e Processo Tributário é possível a conversão deste processo de
oposição em processo de impugnação.
O oponente reclamou dos actos tributários de liquidação adicional de juros compensatórios,
recorrendo depois hierarquicamente do seu indeferimento, nos termos do artigo 76.º do Código de
Procedimento e Processo Tributário. O objecto da impugnação contenciosa do indeferimento da reclamação e do subsequente recurso hierárquico são as liquidações aqui em causa, a que acrescem vícios
próprios do indeferimento da reclamação graciosa.
Não há qualquer dúvida que, após a decisão de indeferimento da reclamação graciosa apresentada se mantêm os actos tributários de liquidação que, também foram atacados com fundamento na
respectiva ilegalidade, no recurso hierárquico. Como tem vindo a ser entendimento reafirmado por este
Supremo Tribunal Administrativo, deduzida reclamação graciosa da liquidação e interposto subsequente
recurso hierárquico, cabe ainda impugnação judicial da decisão deste, tendo por objecto, os mesmos
actos tributários de liquidação.
Tendo há muito ocorrido o indeferimento tácito do recurso hierárquico, dois meses sobre a apresentação de recurso sem decisão expressa - por aplicação expressa dos artºs 66º, n.º 5 do Código de
Procedimento e Processo Tributário e 175º, n.º 3 do Código de Procedimento Administrativo -, começou
a partir do dia seguinte a contar-se o prazo de 90 dias para dedução da impugnação judicial – art. 102º,
n.º 1, d) do Código de Procedimento e Processo Tributário.
O processo de oposição, aqui em causa deu entrada em juízo muito antes de se completar o referido prazo de indeferimento tácito.
Não contém o processo elementos que permitam concluir se, entretanto, a oponente interpôs
impugnação dos actos de liquidação, seja na sequência de indeferimento tácito do recurso hierárquico,
seja independentemente dele.
Admitindo-se, como possível a conversão destes autos em processo de impugnação do acto de
liquidação dado que a antecipação da prática de um acto não determina a sua nulidade, excepto se
tal efeito lhe for cominado expressamente pela lei – situação a que seriamos reconduzidos perante a
conversão deste processo em processo de impugnação do acto de liquidação, possível em face do indeferimento tácito do recurso hierárquico, mas sempre apresentada em juízo com grande antecipação
à data em que tal indeferimento tácito se havia constituído – importa averiguar se essa impugnação
dos actos de liquidação foi ou não apresentada pelo contribuinte.
A contestação foi apresentada em momento anterior àquele em que se completaria o prazo de
indeferimento tácito do recurso hierárquico.
Se tal impugnação dos actos de liquidação foi apresentada, será nesse processo, com os fundamentos e pretensões expressamente formuladas pelo contribuinte que as questões aqui em causa devem
ser analisadas e dirimidas.
Se tal impugnação dos actos de liquidação não foi apresentada, então terá utilidade a conversão deste processo em processo de impugnação, para permitir a análise da legalidade dos actos de
liquidação.
Tal implica a remessa dos autos ao Tribunal recorrido para que, de posse dos elementos agora em
falta, possa decidir da possibilidade ou impossibilidade em converter o presente processo em processo
de impugnação do acto de liquidação.
Deliberação
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder parcial provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e determinar
a baixa dos autos à 1ª instância para os efeitos referidos no parágrafo anterior.
Sem custas.
(Processado e revisto com recurso a meios informáticos (art. 131º n.º 5 do Código de Processo
Civil, ex vi artº 2º Código de Procedimento e Processo Tributário).
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro
Delgado.
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Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Processo n.º 1319/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A.............
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A Fazenda Pública, notificada do acórdão proferido nos autos em 14/5/2014 (fls. 827 a 854),
vem requerer, invocando o disposto no n.º 1 do art. 616º e n.º 1 do art. 666º, ambos do CPC, a respectiva
reforma quanto a custas.
Alegou, o seguinte:
1. Nos autos de impugnação à margem referenciados, o Tribunal, em 1ª instância, decidiu-se pela
procedência da presente impugnação [condenando a Fazenda Pública em custas], tendo, em sede de
recurso, a 2ª Secção de Contencioso Tributário do STA - negando provimento ao recurso - condenado
a Fazenda Pública em custas.
2. Consequentemente, a Fazenda Pública (ora Recorrente) efectuou o pagamento da taxa de justiça, bem como, juntou aos autos o comprovativo, nos termos do art. 15º do Regulamento das Custas
Processuais (RCP).
3. Contudo, tendo em conta o valor da causa (€ 1.182.181,50), impõe-se, nos termos da lei, o
pagamento do respectivo remanescente, em cumprimento do disposto na anotação à TABELA I anexa
ao RCP, de acordo com a 1ª parte do n.º 7 do art. 6º do citado diploma legal.
4. A recorrente entende que adoptou, neste processo, um comportamento processual irrepreensível
de colaboração com os Tribunais, não promovendo quaisquer expedientes de natureza dilatória.
5. Por essa razão, não deve a Recorrente ser penalizada, em sede de custas judiciais, mas antes o
seu comportamento incentivado, apreciado e, positivamente, valorado.
6. Assim, solicita a Recorrente, que este Tribunal faça uso da faculdade prevista na segunda parte
do n.º 7 do art. 6º do RCP, por forma a dispensar a mesma do pagamento do remanescente das taxas
de justiça, reformando-se, nessa parte, o Acórdão quanto a custas, ao abrigo do n.º l do art. 616º do
CPC.
7. Acresce ao supra referido, que a conduta processual da Recorrente se pautou pelo princípio
da colaboração com a justiça, abstendo-se da prática de actos inúteis, fornecendo todos os elementos
necessários à boa decisão da causa, pelo que, fixar custas no valor de € 19.431,00 (dezanove mil quatrocentos e trinta e um euros, em ambas as instâncias), ou em valor semelhante, viola, em absoluto, o
princípio da proporcionalidade, do excesso, da justiça e do acesso ao direito.
8. O n.º 7 do art. 6º do RCP não deve ser interpretado - de forma alguma - como permitindo o
cálculo das custas judiciais tendo em conta o valor do processo, sem atender ao limite máximo de
€ 275.000,00, por violar o direito de acesso aos Tribunais, bem como, por violar o princípio da proporcionalidade.
9. Assim, deverá ser julgada inconstitucional qualquer interpretação, dos nºs. l e 2 do art. 6º do
RCP, que leve à aplicação do cálculo das custas judiciais sem tomar em atenção o limite máximo estipulado no mesmo RCP (€ 275.000,00), por violação do art. 20º, da Constituição da Republica Portuguesa
(CRP), conjugado com o princípio da proporcionalidade, decorrente dos arts. 2º e 18º n.º 2 segunda
parte, da referida lei fundamental.
10. Na verdade, imputar à parte vencida, a título de taxa de justiça, o montante de € 19.431,00,
parece-nos manifestamente desproporcionado face às características do serviço público concretamente
prestado.
11. Exagero, esse, que resulta directamente do elevado valor da acção, sem qualquer tradução na
complexidade do processo, sendo, por isso, claríssima a desproporção entre o serviço público envolvido
e o valor total cobrado, tendo, desta forma, sido violado, não só o princípio estruturante constitucional
da proibição do excesso, como também o direito de acesso aos tribunais previsto no n.º l do art. 20º
da CRP.
12. Refira-se, que o direito de acesso ao Direito e à tutela jurisdicional efectiva consagrado no
aludido normativo constitucional consubstancia, ele mesmo, um direito fundamental, constituindo
uma garantia imprescindível da protecção de direitos fundamentais e sendo, por isso, inerente à ideia
de Estado de Direito.
13. Assim, deverá ser julgada inconstitucional - por violação do direito de acesso aos tribunais,
consagrado no art. 20º da CRP, conjugado com o princípio da proibição do excesso e o principio da
proporcionalidade - a norma que se extrai da conjugação do disposto no art. 6º nºs. l e 2 e TABELA I
A e B anexa do RCP, na parte em que dela resulta que as taxas de justiça devidas sejam determinadas
exclusivamente em função do valor da acção, sem o estabelecimento de qualquer limite máximo.
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14. Nestes termos, pronunciou-se já o Tribunal Central Administrativo Sul, no recente Acórdão
n.º 07373/14 de 13/03/2014, onde, no n.º 8 do sumário, estipula que:
“O direito fundamental de acesso aos Tribunais, que o art. 20º, n.º 1, da C.R.P., previne, comporta, numa das suas ópticas, a necessidade de os encargos fixados na lei ordinária das custas, pelo
serviço prestado, não serem de tal modo exagerados que o tornem incomportável para a capacidade
contributiva do cidadão médio. Sob este ponto de vista, pode acontecer que a fixação da taxa de justiça
calculada apenas com base no valor da causa (particularmente se em presença estiverem procedimentos adjectivos de muito elevado valor), patenteie a preterição desse direito fundamental, evidenciando
um desfasamento irrazoável entre o custo concreto encontrado e o processado em causa. Em hipótese
deste tipo, sustentada a elaboração da conta em disposições da lei ordinária que conduzam a esse
inadequado resultado, devem tais normas ser desaplicadas, por, na interpretação assim conducente,
padecerem de inconstitucionalidade material. Ainda na mesma hipótese, a conformidade constitucional
da interpretação normativa dessas disposições há-de passar por uma intervenção moderadora do juiz,
atribuindo-lhe um sentido que permita ajustá-las a aceitáveis e adequados limites. Essa intervenção
moderadora pode encontrar-se no princípio segundo o qual, dadas as particularidades do procedimento
tributado, se não justifica o pagamento do remanescente que supere o valor de € 275.000,00, antes se
legitimando a interpretação moderadora das normas (conforme à Constituição) e o seu ajustamento
àquele mencionado limite, também ao abrigo do examinado princípio da proporcionalidade. É o caso da
norma do art. 6º n.º 7, do R.C.P., por referência à Tabela I, anexa ao mesmo diploma, na interpretação
segundo a qual num processo tributário de impugnação que somente teve tramitação em 1ª instância
e no qual não se realizou qualquer diligência de prova, o volume da taxa de justiça, e portanto das
custas contadas a final, se determina exclusivamente em função do valor da causa, sem qualquer limite
máximo (com o efeito de fazer ascender a conta de custas ao valor total de € 192.270,00), a qual deve
declarar-se materialmente inconstitucional.”
15. Desta forma, deverá ordenar-se a reforma da conta de custas, tendo em conta o máximo de
€ 275,000,00 fixado na TABELA I do RCP, desconsiderando-se o remanescente aí previsto.
16. Assim, face ao exposto, requer-se a V. Ex.ª se digne proceder à reforma do acórdão, no que
respeita à condenação em custas pela Fazenda Pública, em ambas as instâncias.
Nestes termos, requer a V. Ex.ª se digne atender ao pedido de reforma, quanto a custas, da decisão
deste Douto Tribunal.
Só assim se decidindo será cumprido o direito e feita justiça.
II. A recorrida, notificada do pedido de reforma, nada disse.
III. Com dispensa de vistos dos Ex.mos Conselheiros Adjuntos, dada a simplicidade da questão
a apreciar, dir-se-á, decidindo, o seguinte:
a). De acordo com o disposto no n.º 7 do art. 6º do Regulamento das Custas Processuais (RCP),
«Nas causas de valor superior a € 275 000, o remanescente da taxa de justiça é considerado na conta
a final, salvo se a especificidade da situação o justificar e o juiz de forma fundamentada, atendendo
designadamente à complexidade da causa e à conduta processual das partes, dispensar o pagamento.»
(redacção da Lei n.º 7/2012, de 13/2).
No caso, a recorrente Fazenda Pública entende que deve ser dispensada do pagamento do remanescente da taxa de justiça porque não se trata de uma causa especialmente complexa e ela, recorrente,
adoptou no decurso dos autos um comportamento processual irrepreensível de colaboração com os
Tribunais, não promovendo quaisquer expedientes de natureza dilatória.
Ora, considerando que para a requerida dispensa devem ser ponderadas (i)a complexidade da causa
(simplicidade) e (ii)a conduta processual das partes (de ambas), não deve olvidar-se que a simplicidade,
ou menor complexidade não se confundem com a simples regularidade do processo ou com a ausência
de anomalias e incidentes processuais, sendo que também a conduta das partes deverá ser apreciada
negativamente, relativamente ao que deva considerar-se desnecessário, impertinente ou dilatório, uma
vez que tudo o resto cairá no âmbito da normalidade da intervenção das partes no processo judicial.
Assim, tendo em conta tais princípios e regras, constatamos que, no caso vertente, o processo
tramitou nos termos e forma legais (sem ocorrência de incidentes processuais anómalos – tendo sido
apreciadas no recurso quer a questão prévia da tempestividade da própria reclamação graciosa, quer
a questão do alegado erro de julgamento da sentença, e tendo a requerida ampliação do objecto do
recurso, formulada nas contra-alegações da recorrida, deixado de ser apreciada, face à final improcedência do recurso e à consequente inutilidade de tal apreciação), sendo que, também no que respeita
à menor complexidade da causa, não se vislumbra que possamos concluir estar perante uma causa
simples ou de menor complexidade: trata-se, aliás, de matéria que apela à apreciação e aplicação das
respectivas áreas dos ordenamentos jurídicos português, comunitário e espanhol, com a consequente
complexidade inerente.
Neste contexto, não se nos afigura, que estejam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo
supra mencionado n.º 7 do art. 6º do RCP, para que possa dispensar-se o pagamento do remanescente
da taxa de justiça.
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Improcedendo, portanto, as Conclusões 4ª a 7ª.
b). A recorrente alega, ainda, (Conclusões 8ª a 14ª) que os nºs. 1, 2 e 7 do art. 6º do RCP não devem
ser interpretados como permitindo o cálculo das custas judiciais tendo em conta o valor do processo,
sem atender ao limite máximo de € 275.000,00, sendo que uma interpretação que leve à aplicação do
cálculo das custas judiciais sem tomar em atenção aquele limite máximo, é uma interpretação violadora
dos princípios constitucionais do direito de acesso aos tribunais, da proibição do excesso e da proporcionalidade (art. 2º, art. 18º e n.º 1 do art. 20º, todos da CRP).
Isto porque, imputar à parte vencida, a título de taxa de justiça, o montante de € 19.431,00, parece
manifestamente desproporcionado face às características do serviço público concretamente prestado,
exagero, esse, que resulta directamente do elevado valor da acção, sem qualquer tradução na complexidade do processo, sendo, por isso, claríssima a desproporção entre o serviço público envolvido e o
valor total cobrado.
Decidindo, diremos que, precisamente pelas razões antes explanadas, não procedem estas razões
invocadas pela recorrente.
Na verdade, com o aditamento (operado pelo art. 2º da Lei n.º 7/2012, de 13/2) deste n.º 7 ao art. 6º
do RCP, passa precisamente a poder (e a dever) atender-se ao falado limite máximo de 275.000,00
Euros e a poder dispensar-se o pagamento do remanescente da taxa de justiça, não se vendo, portanto,
que ocorra, nesta vertente, violação dos apontados princípios constitucionais. (1)
Ponto é que se verifiquem os também apontados requisitos para tal dispensa: (i) especificidade da
situação que justifique a dispensa; (ii) valoração e ponderação (por parte do juiz, e de forma fundamentada) no sentido de que, atendendo designadamente à complexidade da causa e à conduta processual
das partes, é de dispensar o pagamento do dito remanescente.
Ora, como acima se disse, conclui-se que estes requisitos não se verificam no presente caso e que,
consequentemente, afastada fica também a alegada violação das normas e princípios constitucionais
invocados.
E porque, considerando o valor (e até a utilidade económica) da acção e a complexidade dos autos, também não se conclui pela ocorrência de uma manifesta desproporcionalidade ou exagero quanto
ao aventado montante de 19.431,00 Euros (face às características do serviço público concretamente
prestado, em confronto com o valor total cobrado) não se verifica, igualmente, a alegada violação das
normas e princípios constitucionais invocados.
Improcedendo, portanto, in totum, o presente pedido de reforma, quanto a custas, do acórdão
reclamado.
IV. Face ao exposto, decide-se indeferir o pedido de reforma, quanto a custas, do acórdão proferido
nos autos a fls. 827 a 854.
Custas incidentais pela recorrente, com taxa de justiça que se fixa em uma UC.
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Pedro Delgado — Isabel Marques
da Silva.
(1) No acórdão n.º 421/2013, de 15/7/2013, processo n.º 907/2012, in DR, 2ª série - n.º 200, de 16/10/2013, pp. 31096 a
31098, o Tribunal Constitucional havia julgado inconstitucionais, por violação do direito de acesso aos tribunais, consagrado
no art. 20º da CRP, conjugado com o princípio da proporcionalidade, decorrente dos arts. 2º e 18º, n.º 2, segunda parte, da CRP,
as normas contidas nos arts. 6º e 11º, conjugadas com a tabela I-A anexa, do Regulamento das Custas Processuais, na redacção
introduzida pelo DL n.º 52/2011, de 13/4, (anteriormente, portanto, à alteração introduzida pela Lei n.º 7/2012, de 13/2) quando
interpretadas no sentido de que o montante da taxa de justiça é definido em função do valor da acção sem qualquer limite
máximo, não se permitindo ao tribunal que reduza o montante da taxa de justiça devida no caso concreto, tendo em conta,
designadamente, a complexidade do processo e o carácter manifestamente desproporcional do montante exigido a esse título.
Neste mesmo sentido se decidira já nos acs. desta Secção do STA, de 31/10/12 e de 26/4/2012, nos procs. nºs. 0819/12
e 0768/11, respectivamente.

Acórdão de 9 de Julho de 2014.
Assunto:
Impugnação judicial.
Sumário:
I — Das decisões dos Tribunais Tributários de 1ª Instância recorre-se em princípio
para o TCA.
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II — O recurso “per saltum” para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo dessas decisões só é possível se o recurso versar exclusivamente matéria de direito.
III — Questionando-se no recurso a qualificação do acto administrativo impugnado para
efeitos de aferir da excepção da caducidade do direito de liquidar e importando para
tal conhecimento efectuar julgamento sobre questão ou questões de facto o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito e a Secção do Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo é incompetente em razão da hierarquia para
o apreciar sendo competente para tal o Tribunal Central Administrativo do Norte.
Processo n.º 1713/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A………….. e Outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Fonseca Carvalho.
Acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO:
Não se conformando com a sentença do TAF de Aveiro que julgou procedente a impugnação judicial
deduzida por A………….. e mulher contra a liquidação de adicional de IRS referente ao exercício de
1999 no montante de €37 789,73 veio a Fazenda Pública dela interpor recurso para o Supremo Tribunal
Administrativo concluindo assim as suas alegações:
A – A sentença proferida em 02 03 2012 ao fixar que a liquidação oficiosa de IRS n.º 532 00558845
de 24 04 2003 enferma de erro de quantificação da matéria tributável por não se ter atendido no cálculo
dos rendimentos da categoria G ao valor dos bens futuros apurados no âmbito da primeira avaliação
apenas eliminou parcialmente da ordem jurídica aquele acto tributário por forma a fazer corresponder o
imposto devido com aquele que tem aderência à realidade à luz do preceituado no CIMSID e no CIRS
B – Os rendimentos das categorias A e F contemplados quer pela liquidação de IRS n.º 5320058845
de 24 04 2003 nunca foram colocados em crise pelos agora impugnantes bem como não foram objecto
de pronúncia por parte da sentença proferida em 02 03 2012 pelo que em nosso entender se devem
considerar consolidados na ordem jurídica.
C – Como se disse no acórdão do Pleno do STA de 14 04 2013 no processo 0298/12 «o acto
tributário enquanto divisível tanto por natureza como por definição legal é susceptível de anulação parcial e o critério para determinar se o acto deve ser total ou parcialmente procedente anulado passa por
determinar se a ilegalidade afecta o acto tributário no seu todo, caso em que o acto deve ser totalmente
anulado ou apenas em parte caso em que se justifica a anulação parcial.
D – Afigura-se-nos assim ser esse o sentido expresso no segmento da sentença quando apenas se
referindo aos rendimentos subsumíveis à categoria “G” do IRS dispõe que:
“assiste razão ao impugnante quando alega que existe erro na quantificação da matéria tributável
devendo atender-se quanto aos bens futuros ao valor efectuado na primeira avaliação em 26 11 2001.
E – Da anulação parcial daquele acto tributário emerge a obrigação para a AT de proceder ao
apuramento do imposto devido quer no âmbito dos rendimentos auferidos da categorias “G” tendo por
base o valor dos bens futuros fixado em sede da primeira avaliação em observância do sentenciado
quer no âmbito dos rendimentos da Categoria “A” e “F” que o contribuinte nunca questionou e consequentemente consolidados na ordem jurídica.
F – De harmonia com o preceituado no artigo 100 da LGT a Administração Tributária actuou em
conformidade com a decisão que recaiu sobre a impugnação judicial deduzida contra o acto tributário
consubstanciado na liquidação oficiosa de IRS n.º 5320058845 de 24 04 2003 reconhecendo ter atendido incorrectamente a determinados montantes por excesso os quais influenciaram o apuramento do
imposto devidos em prejuízo dos contribuintes.
G – Quer isto dizer que a AT se limitou a eliminar da ordem jurídica parte do acto tributário de
forma a fazer corresponder o imposto que a final imputa como devido com aquele que tem aderência
à realidade segundo a sentença proferida em 03 02 2012.
H – Segundo o prof. Alberto Xavier o acto tributário adicional e aquele pelo qual a AT verificando que por mercê de omissão foi definida uma prestação inferior à legal fixa o quantitativo que a
esta deve acrescer para que se verifique uma absoluta conformidade com a lei. Ao invés do que sucede
com a anulação, o acto adicional não revoga o acto tributário viciado; porque se trata de uma nulidade
simplesmente parcial a lei mantém todos os efeitos do acto primitivamente praticado limitando-se a
exigir que a Administração Tributária pela prática de um novo acto titule juridicamente o excedente ou a
diferença que não fora previamente objecto da declaração. Longe de o destruir o novo acto adiciona-se
ao primeiro concorrendo ambos para a clarificação da prestação legalmente devida.
I – Os efeitos jurídicos do acto tributário consubstanciado na liquidação oficiosa de IRS na medida
em que excederam os decorrentes da anulação parcial deixam de se produzir retroactivamente valendo
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apenas e a final os já produzidos à data da sua emissão (24 04 2003) sem prejuízo das alterações impostas pela sentença proferida em 02 03 2012.
J – O facto de a AT em resultado daquela decisão judicial ter procedido à emissão de uma outra
liquidação (posteriormente corrigida pela liquidação de IRS n.º 2012 5004488374 de 23 06 2012) com
um número novo e distinto apenas se deve ao facto de o sistema informático daquela não comportar a
possibilidade física de anular a liquidação oficiosa de IRS n.º 5320058845 de 24 04 2003.
K – O regime da caducidade do direito de liquidação de impostos encontra actualmente consagração
genérica no artigo 45 da LGT norma que vem consagrar um prazo de caducidade de 4 anos.
L – Mas de acordo com o acórdão do TCASul de 27 11 2012 este regime de caducidade não se
aplica aos casos de liquidações correctivas (não revestem a natureza de novo acto tributário) considerando
estas como os actos de apuramento de imposto subsequentes a uma liquidação adicional resultantes
nomeadamente de reclamações graciosas dos contribuintes parcialmente atendidas e em razão das quais
se apure quantitativo de imposto inferior ao determinado naquela visto que não lesivas dos interesses
dos destinatários no segmento não corrigido.
M – A liquidação de IRS n.º 2012 5004488374 de 23 06 2012 que configura o acto tributário sindicado nos presentes autos é uma liquidação correctiva e a liquidação oficiosa de IRS n.º 5320058845
de 24 04 2003 é a liquidação que foi objecto de correcção sendo em relação a esta última que se deve
aferir do prazo plasmado no artigo 45 da LGT.
N – A administração Tributária praticou tempestivamente o acto tributário consubstanciado na
liquidação oficiosa de IRS n.º 532 0058845 de 24 04 2003 oportuna e legalmente corrigido através da
liquidação de IRS n.º 2012 50088374 de 23 06 2012.
O – Os processos de execução de julgados dos tribunais tributários são regulados pelas normas
aplicáveis à execução de julgados dos tribunais administrativos previstas nos artigos 173 a 179 do CPTA
ex vi dos artigos 102 n.º1 da LGT e 146/1 do CPPT.
P – Como escrevem Mário Aroso de Almeida e Carlos Alberto Cadilha in comentários ao CPTA pp
1116 “é ao artigo 173 que o juiz terá de buscar os fundamentos do regime substantivo aplicável dado ser
aqui que se encontram reunidos os preceitos de aplicabilidade geral pelos quais a Administração se deve
pautar sempre que lhe cumpra extrair consequências da anulação dos seus actos administrativos.”
Q – Por sua vez os fundamentos da impugnação estão circunscritos às ilegalidades que afectem
a validade ou a existência do acto conducentes à anulação ou à declaração de inexistência ou nulidade
do acto impugnado atento o preceituado nos artigos 99 e 124 do CPPT
R – Afigura-se-nos assim que a impugnação judicial deduzida contra a liquidação de IRS n.º 2012
5004488374 de 23 06 2012 não constitui o meio processual adequado para se conhecer do direito à execução de sentença que se pronunciou sobre a legalidade da liquidação oficiosa de IRS n.º 5320058845
de 24 04 2003 e da correlativa legitimidade processual para o exercer.
S – Impunha-se então indagar da possibilidade da respectiva convolação em processo de execução
de sentença, designadamente aquilatar se a petição da impugnação judicial era idónea para efeito de
execução de sentença no que tange aos requisitos que são exigidos no n.º 3 do artigo 176 do CPTA
S – Se é certo que o artigo 97 n.º3 da LGT dispõe que a correcção deverá ser ordenada sempre que
o meio usado não for o adequado segundo a lei, o mesmo estabelecendo o artigo 98 do CPPT a verdade
é que na esteira de jurisprudência consolidada do STA se tem vindo a entender que a convolação não
deve ser admitida sempre que seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta para além da
idoneidade da respectiva petição para o efeito.
U – A sentença incorre:
i) em incorrecta interpretação e aplicação do regime plasmado no artigo 45 da LGT quando concluiu pela caducidade do direito à liquidação do IRS respeitante ao ano de 1999.
ii) Na violação dos artigos 173 a 179 do CPTA ex vi dos artigos 102 n.º1 da LGT e 146 n.º1 do
CPPT 98 99 124, n.º1 do CPPT e 97/3 da LGT quando emite pronuncia sobre a inobservância do caso
julgado referente a sentença proferida noutro processo de impugnação judicial conhecendo do direito
à sua execução e da correlativa legitimidade processual para o exercer.
Pede a procedência do recurso, a revogação da sentença recorrida e a sua substituição por outra
que julgue improcedente a impugnação.
Não houve contra alegações
O Mº Pº neste Tribunal pronuncia-se pela improcedência do recurso.
Colhidos os vistos cumpre decidir
Fundamentação:
De facto:
Foi a seguinte matéria de facto que o Tribunal “a quo” deu como provada e que partes não questionam:
1. Por escritura pública de compra e venda celebrada em 24 03 1995 os impugnantes adquiriram
um prédio rústico inscrito na matriz rústica sob o artigo 16 omisso na Conservatória pelo preço de
50 000 000 $00 cfr folhas 63 do pa.
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2. Em 28 06 1999 o impugnante marido apresentou declaração modelo 129 relativamente aos
prédios acima identificado descrevendo-o como lote para construção urbana folhas 67 do PA
3. Em 28 08 1999 foi lavrado termo de declaração para liquidação de Sisa que refere: “não há
lugar a liquidação de sisa em virtude de não haver diferença declarada de valores não entrando nesta
permuta qualquer retribuição em dinheiro ou de qualquer outra espécie aguardando-se o resultado da
avaliação a efectuar nos termos do artigo 109 do respectivo código “folhas 73 do Pa
4. Em 22 10 1999 foi outorgada a escritura pública de permuta pela qual os impugnantes cederam
à sociedade “B…………… Ldª” o terreno para construção urbana sito na Barra freguesia da Gafanha da
Nazaré e concelho de Ílhavo antes inscrito na matriz rústica sob o artigo 16. Em troca os impugnantes
receberam daquela sociedade todas as fracções autónomas sitas no primeiro e segundo andares do Corpo
“C” do prédio urbano a construir pela aludida sociedade no referido lote de terreno a que atribuíram o
valor de 75 000 000$00 folhas 71 do Pa.
5. Em 03 08 2000 na sequência da declaração de rendimentos apresentada pelos impugnantes
foi emitida a liquidação de IRS n.º 5112575098 no montante de 1 455 193$00, cfr dos n.º 4 anexo à
pi folhas 14 dos autos.
6. Em 28 11 2000 os impugnantes foram notificados da avaliação subsequente à apresentação da
declaração modelo 129 mencionada em 4. da contestação sendo fixado ao terreno o valor de 72 000
000$00 ou seja um valor inferior ao atribuído pelos declarantes cfr folhas 69 do Pa.
7. Em 25 06 2001 foram avaliados os bens objecto da permuta descrita em 4. tendo sido atribuído
ao terreno o valor de 165 000 000$00 e às fracções o valor de 80 000 000$00 cfr folhas 39 do Pa
8. Em 06 12 2001 a sociedade B……………… Ldª requereu a segunda avaliação mas apenas do
terreno cfr folhas 75 do PA.
9. Em 16 05 2002 foi efectuada a segunda avaliação tendo sido atribuído ao terreno o valor de
142 500 000$00 e às fracções o valor de 130 000 000$00 folhas 38 do PA.
10. Em 05 03 2003 o Serviço de Finanças de Águeda procedeu à alteração do rendimento tributável
declarado pelos impugnantes em sede de IRS respeitante ao ano de 1999 considerando que o valor de
aquisição do terreno foi de € 249398,95 e a realização de €710787,00 cfr folhas 25 do pa
11. Na sequência de tal alteração foi emitida a liquidação oficiosa de IRS n.º 5320058845 de
24 04 2003 no valor global de €105343,41 que assim substituiu a liquidação referenciada em 5. cfr doc
5 anexo à petição inicial folhas 15 dos autos.
12. A liquidação oficiosa de IRS n.º 5320058845 de 24 04 2003 contemplava rendimentos da
categoria A, F e G (cfr doc. n.º 1 junto com a contestação folhas 69 a 71 dos autos.).
13. Em 15 09 2003 os impugnantes deduziram impugnação judicial da referida liquidação oficiosa
tendo a mesma sido autuada no TAF de Aveiro sob o n.º 3617/2004 cfr doc 6 anexo à petição inicial
folhas 16/32.
14. Esta impugnação judicial foi julgada procedente por sentença proferida em 02 03 2012 e
entretanto transitou em julgado cfr certidão da sentença folhas 79 a 85 dos autos.
15. A Administração Tributária não recorreu de tal sentença mas procedeu à elaboração de um
primeiro documento de correcção (DC-D2004.03) folhas 8 do PA
16. Este primeiro documento de correcção por lapso dos serviços no campo 5 do quadro 4 do
anexo G (mais valias) não considerou como valor de realização a verba de €399038,32 isto é, o valor
atribuído pela primeira avaliação aos bens futuros dando assim origem à liquidação n.º 2012 5000060138
de 17 04 2012 cfr folhas 8 do PA.
17. Detectado o erro foi emitido novo documento de correcção a liquidação sindicada nos presentes
que em substituição da liquidação supra identificada gerou a liquidação sindicada nos presentes autos
isto é a liquidação de IRS n.º 2012 5004483374 de 23 06 2012.
18. Tal liquidação no montante de €37789,73 foi recepcionada pelo impugnante em 06 07 2012
acompanhada da demonstração de acerto de contas doc 1 a 3 juntos com a pi a folhas 11/13 dos
autos.
Foi com base nesta factualidade que a mº juiz “a quo” considerando que a AT procedera à liquidação
oficiosa em 24 04 2003 em substituição da emitida em 2000 08 03 a qual foi objecto de impugnação
judicial que foi julgada procedente por sentença de 02 03 2012 transitada em julgado entendeu que a
força do caso julgado resultante desta decisão impedia a AT qualquer correcção dessa liquidação pelo
que esta liquidação não podia manter-se na ordem jurídica.
Consequentemente julgou procedente a impugnação.
A recorrente como se verifica do teor das suas alegações e conclusões não concorda com esta
decisão e sustenta que a liquidação ora em apreço não pode ser considerada uma liquidação ex novo
mas antes a lógica e congruente correcção da liquidação oficiosa, atempadamente efectuada, decorrente
da sentença que conheceu dessa mesma liquidação que só em parte julgou procedente
Tratar-se-ia assim de uma execução de sentença de anulação de acto administrativo prevista no
artigo 173 e segs do CPTA.
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Pelo que in casu se não poderia invocar a caducidade do direito de liquidação pois esse direito foi
tempestivamente exercido pela AT com a emissão da liquidação oficiosa substitutiva da primitiva.
Não haveria assim liquidação nova mas a prática de mero acto tributário correctivo em obediência
à sentença e tendo em conta o artigo 100 da LGT procedendo a Administração à correcção que a sentença impunha eliminando da ordem jurídica parte do acto tributário fazendo corresponder o imposto
devido com aquele que segundo a sentença tem aderência à realidade.
Constata-se do exposto que o conhecimento do recurso obriga a conhecer também da matéria de
facto, conhecimento esse para se poder decidir da invocada caducidade do direito de liquidação ou da sua
irrelevância, caso se considere estar-se em presença de mero acto decorrente da execução de julgado.
A competência dos tribunais administrativos, em qualquer das suas espécies é de ordem pública e
o seu conhecimento precede o de outra matéria artigo 13 do CPTA aplicável “ex vi” do artigo 2-º al.c)
do CPPTributário. A competência é assim pressuposto processual de conhecimento oficioso pressuposto
este que deve ser analisado quer se trate de incompetência absoluta quer se trate de incompetência
relativa. O seu conhecimento tem sempre prioridade sobre qualquer outra questão.
Nos termos do preceituado no artigo 280 do CPPT das decisões dos Tribunais Tributários de 1.ª
instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo da área do Tribunal recorrido.
Todavia por força do mesmo preceito legal o recurso deve ser interposto para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo se o recurso versar exclusivamente matéria
de direito ou seja se o recurso implicar apenas a correcta interpretação das normas legais aplicáveis ou
a sua correcta determinação e aplicação
Sempre que para apreciação destas questões o Tribunal “ad quem” tenha que emitir uma apreciação
ou um juízo de valor sobre a matéria de facto designadamente sobre o erro na sua valoração por falta
insuficiência ou obscuridade dos elementos de prova a questão envolve necessariamente matéria de facto.
É o caso dos autos.
Mas sendo assim a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso sendo competente para o seu conhecimento o Tribunal Central Administrativo do Sul. A incompetência em razão da hierarquia determina a
incompetência absoluta do Tribunal a qual é do conhecimento oficioso e pode ser arguida até trânsito
em julgado da decisão final artigo 16 do CPPT.
DECISÃO:
Face ao exposto acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
administrativo em julgar verificada a excepção da incompetência em razão da hierarquia da Secção do
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo e competente a Secção do Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul, digo Norte.
Custas pela recorrente fixando-se a taxa de justiça no mínimo.
Notifique.
Lisboa, 9 de Julho de 2014. — José Maria da Fonseca Carvalho (relator) — Isabel Cristina Mota
Marques da Silva — José da Ascensão Nunes Lopes.

Acórdão de 23 de Julho de 2014.
Assunto:
Garantia. Idoneidade. Avaliação.
Sumário:
I — Não tendo o órgão de execução fiscal procedido à avaliação em concreto da garantia oferecida significa que não há interesse público que justifique o sacrifício
dos interesses da Executada.
II — 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.
III — Ao ter fundado a decisão de recusa da garantia oferecida 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 recorrido.
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Processo n.º 823/14-30.
Recorrente: AT – Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: Grupo A…….., S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
1- RELATÓRIO
GRUPO A……, SGPS, SA, pessoa colectiva n.º ………, com sede na Rua ………., n.º ….., Porto,
deduziu a presente reclamação visando o despacho proferido pela Directora de Finanças Adjunta de
20 de Novembro de 2012, que indeferiu o oferecimento de garantia da dívida exequenda e suspensão
da execução mediante o oferecimento de créditos que a sociedade A…….., SA, detém sobre a Região
Autónoma da Madeira, até ao montante de €2.743.124,00.
Por sentença de 16/12/2013, foi decidido julgar procedente a reclamação e anulado o despacho
reclamado.
Reagiu a Fazenda Pública apresentando recurso para o STA que foi admitido a fls. 178 por despacho de 08/01/2014 com efeito suspensivo.
Reagiu por sua vez, a recorrida insurgindo-se contra o efeito atribuído ao recurso.
O recurso da sentença apresentado pela Fazenda Pública integra alegações com as seguintes
conclusões:
A Fazenda Pública não se conforma com a decisão anulatória, assacando-lhe na aplicação do
direito, na parte em que determinou, a anulação do despacho de 20.11.2012, que não aceitou a garantia oferecida para efeitos de suspensão do PEF 3174201201088327, por haver considerado que a AT,
ao não convidar a Reclamante a fornecer as informações necessárias para suprir as deficiências do
requerimento, juntando os documentos julgados necessários, para ponderar da idoneidade da garantia
oferecida, violou os princípios do inquisitório e da cooperação entre as partes.
B. Ressalvado todo respeito devido, que é muito, a douta sentença incorre em erro de julgamento
de direito, porque o ónus probatório que se impunha à executada, implica a decisão contra a parte que
não faz prova dos pressupostos que estava obrigada a provar, não podendo ser valorada contra a AT a
falta de prova efectuada pela executada ‘Grupo A…….., SGPS, SA” no seu requerimento, porquanto,
a AT não estava obrigada a promover a realização de diligências para suprir as deficiências do mesmo,
estando, como considera a sentença recorrida, obrigada à descoberta da verdade material e não se
limitando à alegação dos factos por parte da reclamante.
C. A FP entende que assim decidir, no caso concreto destes autos, equivale à inversão do ónus
probatório estabelecido pelo legislador, pelas seguintes razões que de imediato explicita.
D. Adoptada por Engrácia Antunes e aceite pela generalidade da doutrina, a noção de que o grupo
de sociedades consiste em “um conjunto mais ou menos vasto de sociedades que, conservando embora
as respectivas personalidades jurídicas próprias e distintas, se encontram subordinadas a uma direcção
económica comum e unitária”, comporta três elementos essenciais8 (8 Engrácia Antunes, Estrutura
e responsabilidade da empresa: O moderno paradoxo regulatório Texto apresentado no 1º Congresso
Ítalo-Luso-Brasileiro de Direito Civil, realizado 2004, Revista Dreito GV, V. 1 N. 2, p. 029-068, Jun-Dez2005):
• Independência jurídica das várias sociedades - denotando a ideia de que no grupo as várias
entidades componentes têm património, objectivos e organização próprias, apesar de se subordinarem
a uma direcção económica comum e unitária.
• Falta de personalidade autónoma do grupo - sendo as entidades integrantes, dotadas elas próprias
de personalidade jurídica, entende a maioria da doutrina não ser juridicamente adequado nem necessária
a personalidade jurídica autónoma do grupo.
• Articulação do grupo através da direcção unitária - apresenta-se como peça chave da noção de
grupo, significando que, formalmente, cada uma das sociedades mantem os seus órgãos próprios de
definição e execução da sua vontade social. Porém, é o órgão de gestão da sociedade-mãe que procede
à gestão dos sectores fulcrais da actividade das entidades agrupadas, designadamente as áreas financeira, fiscal, produtiva e logística 9 (9 Avelãs Nunes A tributação dos grupos de sociedades peio lucro
consolidado em sede de IRC, Almedina, 2001)
E. O art. 52º da LGT, nos seus nºs 1 e 2, permite a suspensão da cobrança da prestação tributaria 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 dívida exequenda, desde que acompanhada da 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, em conformidade com o art. 195º do mesmo diploma, à sua prestação, nos termos do disposto
no art. 199º, também do CPPT ou à penhora em bens suficientes para garantir o pagamento da dívida
exequenda e respectivo acrescido.
G. A reclamante, não demonstrou a suficiência da garantia apresentada, não sendo essa uma incumbência da AT (que apenas posteriormente avaliará a veracidade do demonstrado e a sua aptidão), de
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harmonia com o consagrado nos artºs 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.
H. A regra enunciada no art. 74º, n.º 1 da LGT, em que se estabelece que o ónus da prova dos factos constitutivos dos direitos da AT ou dos contribuintes recai sobre quem os invoque. Estando a regra
prevista no procedimento tributário, o seu conteúdo deve ser transposto para o processo judicial que
se lhe seguir, por forma a que quem tinha o ónus da prova de certos factos no procedimento tributário
tenha o respectivo ónus no processo judicial tributário.
I. A ponderação de interesses baseada nas regras da normalidade que justifica a repartição do
ónus da prova no procedimento tributário é a mesma que deve presidir ao processo judicial, sendo o
critério de repartição o mesmo como impõe a coerência valorativa e axiológica o que não foi considerado nesta sentença.
J. No caso presente, inexistia disposição legal expressa que autorizasse a AT a manter o processo
suspenso (em virtude da “suspensão provisória” decorrente da apresentação do pedido), não decidindo
o pedido de aceitação da garantia com base nos elementos com que o requerente o instruiu, e portanto
a deficiente alegação e instrução probatória do pedido que lhe foi apresentado, apenas podia conduzir
ao indeferimento da pretensão por falta de prova dos requisitos estabelecidos na lei, resultando tal
como exarado na decisão.
K. Por entendermos pertinente para a explicitação do que pretendeu o legislador na forma como
regulou decisões a tomar pela AT, com interferência no andamento do PEF, citamos, devendo ler-se
com as necessárias adaptações o Acórdão do STA 5/2012 no processo 708/12, publicado no DRE,
1ª série, nº204, 22.10.2012, com o devido respeito: “No caso vertente, o curtíssimo prazo concedido
à administração tributária para a decisão do pedido, conjugado com a obrigatoriedade de o executado
apresentar imediatamente toda a prova no requerimento onde formula a sua pretensão, denuncia objectivamente o carácter urgente deste procedimento tributário, onde o tempo constitui um elemento
determinante na finalidade pública que se visa prosseguir, de obviar ao sumiço de bens que possam
garantir o pagamento integral da dívida exequenda”.
“A prescrição de um prazo imperativo tão curto, associado à preocupação do legislador em estabelecer que do pedido devem constar as razões de facto e de direito em que se baseia a pretensão e
que o mesmo deve ser instruído com a prova documental pertinente, apontam no sentido de a AT ser
chamada a decidir apenas com base nos elementos que lhe forem aportados pelo executado, recaindo
sobre ele o ónus de instruir o procedimento com todos os elementos necessários á formação da decisão
pela AT. E cabendo ao executado carrear para o procedimento todos os elementos, incluindo provas e
demais informações, necessários ao êxito da sua pretensão” (destacado nosso),
L. Os princípios que obrigam a AT comprimem-se, por vezes, entre si e, mesmo que no caso
presente não sejam inoperantes os princípios da colaboração e do inquisitório, eles não se sobrepõem
às disposições expressas emanadas pelo legislador para regular a prestação de garantia para suspensão
do processo executivo e a decisão respectiva, bem como ao ónus probatório estabelecido.
M. A falta rigor no requerimento apresentado quanto ao esclarecimento das circunstâncias inerentes
à garantia em concreto proposta, a prestar por terceiro (a sociedade “Construções A…….., SA”, é uma
entidade juridicamente distinta da “A………, SGPS, SA”, que é a executada nos autos) é patente face
à respectiva falta de objectividade e documentação, características que se acentuam face, naturalmente,
à assessoria juridico-tributária do “Grupo A……..”.
N. Por se tratar de um “Grupo” com capacidade económica para se fazer assessorar juridicamente
por profissionais de reconhecida competência (não de uma empresa de “vão de escada”, sem competente
assessoria jurídica), procedemos ao destaque da singeleza e falta de rigor do requerimento apresentado
em termos de aptidão para fazer a demonstração dos elementos necessários para o deferimento do pedido
apresentado perante a AT - oferecimento em garantia de créditos de terceiro sobre a RAM.
O. Entendemos que a harmonização dos princípios que obrigam a AT e se mostram conflituantes
entre si (a que aludimos supra) no caso presente, deve ter em consideração todos os factores, designadamente a consideração de que a apresentação de requerimento nos moldes em que foi apresentado e
instruído pelo “Grupo A…….”, denota uma intenção dilatória, revelando em si mesma uma violação
dos princípios da cooperação para com a AT, não compatível com uma actuação cooperante nos termos
do disposto nos art. 48º, n.º 2 do CPPT e 59º da LGT - O contribuinte cooperará de boa-fé na instrução
do procedimento, esclarecendo de modo completo e verdadeiro os factos de que tenha conhecimento
e oferecendo os meios de prova a que tenha acesso.
Então,
P. não sendo inoperantes os princípios da colaboração e do inquisitório, eles não devem sobrepor-se
às disposições expressas emanadas pelo legislador para regular a prestação de garantia para suspensão
do processo executivo e a decisão respectiva, bem como ao ónus probatório estabelecido e a celeridade
da tramitação processual na acção executiva, tendo em conta o escopo do processo judicial tributário
de execução é sempre de assegurar a efectiva cobrança da dívida.
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O. Face às circunstâncias concretas, a ausência de elementos demonstradores da efectiva existência do crédito e do seu quantum e condições de pagamento, bem como da demonstração da anuência
do credor à prestação dessa garantia porque aquele é uma pessoa jurídica distinta do executado (ainda
que integrantes do mesmo grupo económico em que é dominante a executada), apenas poderia ser
indeferido o requerido.
R. A inclusão dentro da esfera da capacidade (de gozo e de exercício de direitos) da prestação de
garantia a favor de sociedade do grupo, nos termos do disposto no art. 6º, n.º 3 do CSC, no âmbito de
uma relação de domínio ou de grupo, não anula a personalidade jurídica autónoma de cada uma das
sociedades.
S. Tal como sucede com o pedido de dispensa da prestação de garantia a apresentar pelo executado
(cfr. artigos 170º, n.º 3, e 199º, n.º 3, do CPPT), também os terceiros (cfr. artigo 196º, n.º 8, do CPPT)
que se ofereçam para prestar garantia, estão onerados com a prova dos respectivos pressupostos fácticos do exercício desse seu direito, que neste caso significam a demonstração da legitimidade naquela
assunção de dívida alheia.
T. Desta forma, deve considerar-se legal e manter na ordem jurídica a decisão da AT que indeferiu
o requerimento apresentado considerando que o requerente nem sequer demonstrou a idoneidade da
garantia oferecida, por ser a decisão que melhor serve a justiça e o direito, tendo em conta a compatibilização e harmonização dos princípios que obrigam a AT e os contribuintes e os interesses que os
mesmos visam salvaguardar.
Termos em que,
deve conceder-se provimento ao presente recurso, determinando a manutenção do acto de indeferimento exarado pela AT por não ter sido demonstrada no pedido formulado a idoneidade da garantia
oferecida para responder pelas dívidas exequendas e acrescido.
Foram apresentadas CONTRA-ALEGAÇÕES com as seguintes CONCLUSÕES
1ª - O efeito meramente devolutivo nos recursos constitui o princípio-regra, apenas se admitindo
a atribuição de efeito suspensivo em dois casos excepcionais:
i) ser prestada garantia; e, ii) afectação do efeito útil do recurso (Cfr. artº 286º, nº2, do CPPT).
2ª - A Recorrente não deduziu justificação fáctica ou jurídica para a pretensão de atribuição de
efeito suspensivo ao recurso, como é obrigatório, nos termos do nº4 do artº 647º do novo CPC.
3ª - Nem alegou, nos termos do n.º 2 do artº 286º do CPPT, que o efeito meramente devolutivo
afecta o efeito útil do recurso.
4ª - A Recorrente foi absolutamente omissa no que se refere aos factos, fundamentos ou razão de
ser, mesmo origo peticionis, da sua pretensão de ver atribuído efeito suspensivo ao recurso que interpôs.
5ª - Para que ao recurso fosse atribuído efeito suspensivo, era pressuposto ou condição que a
Recorrente o tivesse requerido ao juiz, devendo, ainda, alegar e provar os factos consubstanciadores
da afectação do efeito útil que para si resulta da atribuição do efeito meramente devolutivo:
(cfr.: Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, Processo: 00511/06.4BEPNF, Secção:
2ª Secção - Contencioso Tributário, Data do Acordão: 15-10-2009, Relator: Moisés Rodrigues
Não tendo a Recorrente, Fazenda Pública, invocado qualquer possível afectação do efeito útil,
[...] o presente recurso jurisdicional só pode ter efeito meramente devolutivo, fixado, como regra, no
art. 286º nº2 (parte inicial) do CPPT.
Em suma, no âmbito do processo judicial tributário, os recursos jurisdicionais têm efeito meramente devolutivo, excepto, para todos os intervenientes processuais, com legitimidade para recorrer,
se invocarem e comprovarem que o mesmo prejudica o efeito útil do apelo e para aqueles sujeitos que,
tendo ou possam prestar, assegurem a existência de garantia, hipóteses em que os respectivas recursos
terão efeito suspensivo.
(…)
Ao contrário, manifestamente, nenhum circunstancialismo foi invocado ou se vislumbra como
capaz de viabilizar o reconhecimento de que [...] a execução imediata da decisão posta em causa poderia
redundar na produção do tipo de prejuízo supra realçado;
Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, Processo: 00259/01 - COIMBRA, Secção:
2º Secção - Contencioso Tributário, Data do Acordão: 10-01-2008, Relator: Fonseca Carvalho
Ou seja, sendo, abstractamente e em princ4’io, aplicável a todos os acima aludidos sujeitos processuais o efeito simplesmente devolutivo, em tese, qualquer um deles pode pretender e obter a fixação de
eficácia suspensiva ao recurso que interponha, desde que, preste ou aponte a existência de garantia, bem
como, alegue e demonstre que o efeito devolutivo põe em causa a obtenção do efeito útil do recurso.
(...)
Em suma, no âmbito do processo judicial tributário, os recursos jurisdicionais têm efeito meramente devolutivo, excepto, para todos os intervenientes processuais, com legitimidade para recorrer,
se invocarem e comprovarem que o mesmo prejudica o efeito útil do apelo e para aqueles sujeitos que,
tendo ou possam prestar, assegurem a existência de garantia, hipóteses em que os respectivos recursos
terão efeito suspensivo;
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Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, Processo: 0669/08, Data do Acordão: 07-01-2009,
Tribunal: 2 SECÇAO, Relator: JORGE DE SOUSA
A regra que se extrai daquele art 282.ºe a de o efeito ser devolutivo, pelo que a atribuição de efeito
suspensivo só pode ocorrer se se verificar uma das excepções nele referidas…
6º - Não se lobriga um único fundamento ou razão para que a Recorrente requeresse o efeito
suspensivo, pois que se a sentença recorrida for revogada, o que se não admite nem concede, o despacho reclamado manterá erectos os seus efeitos, podendo a AT prosseguir os meios e diligências
para cobrança da dívida exequenda (Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 07.01.2009, in
www.dgsi.pt/jsta
- A Reclamação do despacho que indeferiu o oferecimento da garantia por parte da Recorrida
tem, como teve, subida imediata e efeito suspensivo, nos termos do artº 278º do CPPT, a benefício do
executado, no caso, a aqui Recorrida, não sendo de admitir que da decisão proferida sobre essa reclamação e que deu total procedência à pretensão da Reclamante, aqui Recorrida, possa haver recurso
com efeito suspensivo.
- O ordenamento jurídico integrado pelas normas do CPPT resultaria, a fmal, num sistema perverso,
anacrónico do ponto de vista da sua sistematização e monstruosamente iníquo!
9a - Ao recurso deveria ter sido atribuído efeito meramente devolutivo, nos termos do n.º 2 do
artº 286º do CPPT.
loa - A decisão de admissão do recurso não especifica os fundamentos de facto e de direito quanto
à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pelo que à Recorrida é completamente impossível sindicar,
compreender ou conhecer os motivos ou razões que enformaram a decisão de atribuir ao recurso efeito
suspensivo, o que gera nulidade (cfr. alínea b) do n.º 1 do artº 615º do CPC).
1V - A atribuição do efeito suspensivo não podia ter sido decidida sem ouvir a Recorrida, como
decorre quer do cotejo entre o n.º 2 do artº 648º e do no 4 do artº 647º, ambos do CPC, quer do princípio do contraditório que postula que o juiz não pode decidir quaisquer questões sem que ambas as
partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem, sob pena de nulidade (cf. n.º 4 do
artº 3º do CPCJ.
122 Como à luz do n0 5 do artº 641º do CPC, não é admissível recurso ordinário da decisão que
admita o recurso, fixe a sua espécie e determine o efeito que lhe competir, a Reclamante arguiu, no dia
14.01.2014, as nulidades nos próprios autos de Reclamação perante a Meritíssima Sra. Dra. Juíza que
proferiu a decisão de admissão do recurso, nos termos do n.º 4 do artº 615º do CPC.
132 - Caso a Recorrida tivesse sido, que não foi, notificada para se pronunciar sobre o efeito
suspensivo do recurso, não poderia deixar de se opor frontal e categoricamente a uma tal pretensão,
pois que para si é que decorre prejuízo considerável da atribuição desse efeito.
- De facto, ao não suspender a execução e ao emitir mandados de penhora sobre contas bancárias,
valores mobiliários e créditos da executada, no valor unitário de mais de dois milhões de euros, numa
época em que a esmagadora maioria das empresas atravessa uma grave crise financeira e enormes dificuldades de tesouraria, a Recorrente impede que a executada cumpra com os seus compromissos mais
elementares, como pagar aos seus trabalhadores, fornecedores, rendas das suas instalações, água, luz,
consumíveis, contribuições à Segurança Social, etc., sendo susceptível de conduzir a Executada, aqui
Recorrente, a uma situação de completa inoperacionalidade e de sério risco de insolvabilidade.
152 - A decisão recorrida faz a correcta interpretação e aplicação das regras de direito aos factos
provados, pelo que nenhuma censura merece.
16 - A Recorrente vem alegar “ex novo” um outro argumento, qual seja a da falta de demonstração
da anuência do credor dos créditos sobre a RÁM (ver Conclusão Q.), que não consta do despacho que
foi anulado pela sentença.
172 - Pelo contrário, é referido no despacho reclamado, no que respeita à relação das empresas
integradas em grupo, concretamente no Grupo Recorrido, o Grupo A…….., SGPS, SA, que, “No caso
vertente existe uma relação de domínio da executada sobre a sociedade garante, pelo que a eventual
prestação da garantia oferecida não é contrária aos se fim”.
182 - Ou seja, aceitou-se no despacho anulado que, para efeitos do n.º 3 do artº 6º do CSComerciais, a garantia era irrepreensível, não tendo merecido qualquer reparo ou objecção, pelo que constitui
manifesta má-fé e ilegalidade vir invocar, agora, este novo argumento!
192 - Está assente que a Recorrida, no âmbito do processo executivo principal, manifestou a sua
intenção de apresentar meio gracioso ou contencioso para discussão da legalidade da dívida exequenda,
declarando, do mesmo passo, que pretendia a suspensão do processo executivo, para o que solicitou
a fixação do valor da garantia a pagar e ofereceu para constituição da mesma e até ao montante de
€ 2.743.124,00 - quantia exequenda - os créditos que a Sociedade de Construções A…….., SA, sua
participada e por si dominada a 100%, detém sobre a 11AM, no valor de € 10.958.965,86.
2o - Está assente que a Reclamante, aqui Recorrida, foi aos autos de Execução, por requerimento
apresentado em 06.11.2012, dar conhecimento de que já havia apresentado Impugnação Judicial da
liquidação que está na base da Execução, tendo junto um exemplar da referida peça processual.
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- Para o efeito do oferecimento da garantia e suspensão do processo executivo, a Recorrida juntou
àquele seu requerimento uma Declaração do Governo Regional da Região Autónoma da Madeira (RAM),
na qual o Governo Regional declara, certifica e reconhece ser devedor de uma dívida na importância
de € 10.958.965,86 à Sociedade de Construções A…….., SA, detida a 100% pela aqui Recorrida.
2V - A Declaração do Governo Regional da RAM foi junta em forma de documento autenticado
e que a Recorrente não pôs em causa o seu valor probatório.
- Tal como se diz na douta sentença recorrida, a garantia oferecida pela Recorrida é em abstracto
de aceitar em face do disposto nas disposições do CPPT.
24 - É manifesta a idoneidade como garantia do bem oferecido trata-se de um crédito sobre a
Administração Pública do Estado, no caso da Região Autónoma das Madeira, pelo que comprovada
está a capacidade do devedor para satisfazer os compromissos.
25 - É difícil imaginar uma outra garantia que assegure maior idoneidade e adequação aos fins
pretendidos.
- Estamos em presença de valores monetários, imediatamente fungíveis por parte de um devedor
que é o Estado, uma vez que, não obstante a autonomia da política-administrativa regional, reconhecida
às Regiões Autónomas, tal não afecta a integridade da soberania do Estado (nº. 3 do artigo 225º da
CR19, que é unitário (artigo 6º. CRP).
- Esta dívida não implica, assim, a necessidade de conversão por via de venda em valores monetários porque ela própria é valores monetários.
- Tal garantia oferece, aliás, a nosso ver, maior liquidez do que a própria hipoteca sobre bens
imóveis, tipo de garantia expressamente enunciada como garantia idónea no texto da lei.
- Ainda que a idoneidade (da garantia) seja um conceito relativamente indeterminado, a Doutrina
e a Jurisprudência assentam pacificamente no entendimento de que idónea quer dizer “adequada ao
fim em vista” (Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 0646/12 de 27-06-2012:”A garantia
bancária, caução ou seguro-caução oferecem melhor garantia em face da hipoteca por gozarem de maior
liquidez, mas o objectivo do legislador não é o de dotar a Administrarão Fiscal de garantia absoluta do
seu crédito, mas tão só de garantia idónea, o mesmo é dizer adequada ao fim em vista”
30 - Que o crédito existe é inequívoco atento o conteúdo da Declaração do Governo Regional da
Madeira.
31 - Atento o disposto no artº 777º do Código Civil: na falta de estipulação ou disposição especial
da lei, o credor tem o direito de exigir a todo o tempo o cumprimento da obrigação, assim como o
devedor pode a todo o tempo desonerar-se dela.
32” - O devedor cumpre a obrigação quando realiza a prestação a que está vinculado, di-lo o
artº 762º, n.º 1, do Código Civil, e que a prestação deve ser realizada integralmente e não por partes,
excepto se outro for o regime convencionado, estipula o artº 763º, n.º 1, do Código Civil.
33ª - Dos termos da declaração de confissão de dívida, resulta que o crédito é imediatamente
exigível da entidade devedora, a RAM.
34ª - É incontroverso e incontrovertível que a Recorrida cumpriu integralmente o seu ónus, circunscrito, obviamente, ao oferecimento de uma garantia susceptível de assegurar os créditos da AT,
juntou a Declaração do Governo Regional da Madeira na qual é reconhecida e certificada a dívida de
€ 10.958.965,86 e, inclusive, juntou o documento sob forma autenticada.
35ª- Dito de outra forma, a Recorrida deu plena satisfação aos requisitos dos artigos 169º. n.º 2,
e 199º, n.º 1. ambos do CPPT.
36ª - Como acertadamente se diz na douta sentença recorrida, se a Recorrente tinha dúvidas, sobre
ela recaía o dever de notificar a Recorrida para suprir eventuais deficiências, prestar esclarecimentos
ou solicitar mais informações.
37ª - A AT não estava desobrigada, no procedimento tributário, de decidir de acordo com o principio
do inquisitório, no sentido de que devia ter realizado todas as diligências necessárias à descoberta da
verdade material, não estando subordinada à mera alegação dos factos pela Reclamante (cfr. artº 58º
da LGT).
38ª- E seria bem simples e fácil à Recorrente ter prosseguido a descoberta da verdade material,
pois que o crédito oferecido em garantia é, como se disse, sobre a própria Administração Pública, no
caso a Administração Pública Regional - a Região Autónoma da Madeira (RAM).
39ª- Por outro lado, foi facultado à Recorrente, e está junto aos autos, documento autêntico comprovativo da existência do crédito e seu montante, cujo valor probatório a Recorrente não pôs em causa,
no caso uma declaração de confissão de dívida da autoria e emitida pela entidade devedora, a RAM.
40ª- A Recorrente, caso tivesse dúvidas, poderia ter instado a Recorrida a fazer melhor comprovação da existência do crédito, quer juntando outros documentos, quer apresentando testemunhas, tudo
ainda ao abrigo do citado princípio do inquisitório e também do princípio da colaboração (cfr. artº 59º
da LGT).
41ª- Ademais, presume-se a boa-fé da actuação dos contribuintes (cfr. cit. artº 59º, n.º 2, da
LGT).
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42ª - A Recorrente vira do avesso as regras do ónus da prova, pois que, tendo a Recorrida junto
documento consubstanciador da constituição e existência do crédito sobre a RAM, era à Recorrente
que competia QM demonstrar factos tendentes a neutralizar ou destruir a força probatória dessa declaração de confissão de dívida, o que não fez, OU, como se entende na douta sentença recorrida, se tinha
dúvidas, convidar a Recorrida a suprir ou esclarecer essas dúvidas, carreando para os autos os meios
de prova tidos por necessários.
43ª - O que não podia era decidir arbitrariamente a falta de idoneidade da garantia sem levar a
cabo as diligências necessárias à descoberta da verdade material (Cfr. Acórdão do Supremo Tribunal
Administrativo, Processo: 01414/12, Data do Acordão: 19-12-2012, Relator: FERNANDA MAÇÃS
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
Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, Processo: 01423/11.5BEPRT, 2’ Secção, Data
do Acórdão: 30-11-2011, Relator: Nuno Filipe Morgado Teixeira Bastos
Por ouro lado, o ónus de demonstrar a solvabilidade do fiador não desonera o Órgão de Execução
Fiscal de a confirmar através dos elementos de que disponha e que serão, em princípio, muito superiores
aos que acede o credor privado, dado o extenso conjunto de obrigações acessórias que impendem sobre
os sujeitos passivos e que asseguram o acesso a informação económico-financeira privilegiada. Pelo
que a rejeição de fiança com base na insuficiência de dados que atestem a idoneidade do fiador não
dispensaria uma referência aos dados de que própria Administração Tributária dispõe. E o princípio
da colaboração sempre reclamaria que o Orgão de Execução Fiscal solicitasse os elementos relevantes
antes de rejeitar a garantia com tal fundamento.
Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte, Processo: 02606/ll.3REPRT, 2’ Secção, Data
do Acórdão: 08-03-2012, Relator: Anabela Ferreira Alves Russo
Por outro lado, o ónus de demonstrar a solvabilidade do fiador não desonera o Órgão de Execução
Fiscal de a confirmar através dos elementos de que disponha e que serão, em principio, muito superiores
aos que acede o credor privado, dado o extenso conjunto de obrigações acessórias que impendem sobre
os sujeitos passivos e que asseguram o acesso a informação económico-financeira privilegiada. Pelo
que a rejeição de fiança com base na insuficiência de dados que atestem a idoneidade do fiador não
dispensaria uma referência aos dados de que própria Administração Tributária dispõe. E o princípio
da colaboração sempre reclamaria que o Órgão de Execução Fiscal solicitasse os elementos relevantes
antes de rejeitar a garantia com tal fundamento.
44ª - Bem andou, por isso, a Meritíssima Sra. Dra. Juíza a quo ao decidir-se pela anulação do
despacho reclamado.
TERMOS EM QUE
deve ser atribuído efeito meramente devolutivo ao recurso e ser-lhe negado provimento, mantendo-se in totum a douta decisão recorrida.
ASSIM SE FARÁ JUSTIÇA!
Através do despacho de fls. 261 o Mº Juiz alterou o efeito anteriormente fixado ao recurso
para efeito meramente devolutivo.
Reagiu a Fazenda Pública a fls. 266 pretendendo a supressão de um parágrafo do despacho
de fls. 261
Decidiu o Mº Juiz o seguinte:
Fls. 266 e as. dos autos
Pelo requerimento de fls. Supra mencionadas vem a FP arguir a nulidade do despacho proferido a
fl. 261 dos autos, ao que a reclamante respondeu nos termos que resultam de fls. 271 e ss, dos autos.
Analisado o requerimento e o teor do despacho conclui-se que o despacho não produz qualquer
alteração à decisão anteriormente proferida, tal como vem invocado.
Concretizemos. O despacho proferido pronuncia-se e decide apenas sobre o efeito do recurso interposto.
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Não foi em momento algum solicitada a reforma da sentença ou o esclarecimento da mesma e o
referido despacho não tem, nem podia ter, esse intuito.
Acresce que, a interposição da Reclamação tem como corolário natural a proibição de tramitação
da execução fiscal após a subida do processo a tribunal, sendo esse o esclarecimento que se produziu
no despacho em questão, pois só assim se assegura a tutela jurisdicional efectiva dos direitos e/ou
interesses do reclamante (art. 20.º, n.º 1 e 268.º, n.º 4 da CRP).
Assim, a utilização do termo “suspensa” não visava a figura jurídica da “suspensão” tal como foi
entendido pela FP, mas apenas aludia à proibição de tramitação nos moldes acima referidos.
Com o presente esclarecimento, vai indeferida a arguida nulidade do despacho. Notifique.
Após, conclua de novo,
Deste despacho interpôs a Fazenda Pública recurso com as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto contra o douto despacho judicial (a fls. 281 dos autos)
proferido em 29/04/2014 e notificado à Fazenda Pública (FP) em 5/05/2014, no processo à margem
melhor identificado, que indeferiu a nulidade arguida pela FP do despacho proferido pelo Tribunal a
quo a fls. 261 dos autos, nos termos do art.º 280º, n.º 1 do CPPT.
B. Em 16/12/2013, o Tribunal a quo proferiu sentença nos presentes autos, julgando procedente
a reclamação apresentada, determinando a anulação do despacho reclamado, por violação, por parte
da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), dos princípios do inquisitório e da cooperação entre as
partes, tendo a FP recorrido de tal decisão, interpondo o recurso juntamente com as respetivas alegações, talqualmente prevê o art.º 283.º do CPPT, onde se requeria a subida imediata nos próprios autos
e efeito suspensivo.
C. Por despacho de 8/01/2014, a Meritíssima Juiz a quo proferiu despacho reconhecendo a legitimidade da Recorrente, a tempestividade do recurso, determinando a subida imediata nos próprios
autos e com efeito suspensivo, tendo a ora Recorrida reclamado de tal despacho por não concordar
com o efeito do recurso aí fixado.
D. Por despacho de 27/02/2014, o Tribunal a quo alterou o efeito do recurso, transformando-o
em recurso com efeito meramente devolutivo, apresentando algumas justificações para a decisão que
tinha proferido no anterior despacho, designadamente que “(...) a execução permaneceria suspensa até
a decisão final transitada em julgado”.
E. Não concordando com aquele “esclarecimento”, a FP arguiu a nulidade do despacho quanto
a esse parágrafo, por entender que o despacho que fixa o efeito do recurso deve circunscrever-se a
essa decisão, e não, a fixar no despacho judicial, a suspensão da execução ou declarar suspensa a
tramitação da execução, extravasando desta forma, as competências do Tribunal quanto à fixação do
efeito do recurso, arguição que foi indeferida pelo despacho datado de 29/04/2014, notificado à FP
em 5/05/2014, onde acrescenta que “a utilização do termo suspensa não visava a figura jurídica da
suspensão tal como foi entendido pela FP, mas apenas aludia à proibição de tramitação nos moldes
acima referidos”.
F. O presente recurso para o Supremo Tribunal Administrativo é admissível porquanto no despacho ora recorrido, não foi proferida decisão somente sobre o efeito do recurso, tendo o Tribunal a quo
decidido que a execução estava suspensa desde o momento da interposição da presente reclamação
(se a decisão contivesse apenas a decisão do efeito do recurso, a mesma não podia ser impugnada por
força do art.º 641º, n.º 5 do CPC, aplicável ex vi do art.º 281.º do CPPT), decisão que no entender da
FP, condenou em quantidade superior ou em objeto diverso do pedido (art.º 615º, n.º 1, alínea e) do
CPC, aplicável ex vi do art.º 2º, alínea e) do CPPT).
G. O art.º 630º, n.º 1 do CPC estabelece que “Não admitem recurso os despachos de mero expediente nem os proferidos no uso de um poder discricionário”, sendo que «os despachos de mero expediente destinam-se a prover ao andamento regular do processo, sem interferir no conflito de interesses
entre as partes», ao passo que «consideram-se proferidos no uso legal de um poder discricionário os
despachos que decidam matérias confiadas ao prudente arbítrio do julgador» - Abílio Neto, in Código
do Processo Civil Anotado, 20.ª Edição, Abril/2008, pag. 980.
H. O despacho que ora se recorre interfere no conflito de interesses entre as partes, porquanto a
AT não suspendeu a execução com a interposição da reclamação nem a ora Recorrida requereu tal suspensão (de forma imediata porque, ao recorrer do despacho que indeferiu a garantia proposta, de forma
mediata, está a requerer a suspensão) na reclamação judicial interposta, sendo que a ora Recorrida se
sente legitimada pelo teor do despacho de que se recorre, a solicitar a suspensão da execução junto do
órgão de execução fiscal, em cumprimento de uma decisão judicial.
I. O cumprimento das decisões judiciais por parte da AT só é exigido quando a mesma transitar
em julgado, significando isso que sempre que as decisões lhe sejam desfavoráveis, só após confirmação
(ou não) da decisão de primeira instância por Tribunal Superior, é que a AT está obrigada a cumprir a
decisão, sendo, por isso, indiferente o efeito atribuído ao recurso, conforme estatuem os artigos 102º,
n.º 1 da LGT, 146.º do CPPT, 160.º e 170.º e seguintes do CPTA - vide, a este propósito Jorge Lopes
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de Sousa, in CPPT, anotado e comentado, 6.ª Edição 2011, Áreas Editora, pag. 510, em anotação ao
art.º 286.º do CPPT; Acórdãos do STA de 21/01/2009, proc. 0668/08 e de 07/01/2009, proc. 0669/08.
J. O despacho ora recorrido tem como efeito averiguar da legitimidade, da tempestividade e da
admissibilidade do recurso interposto, atribuindo-lhe o respetivo efeito, não tendo o efeito que a Recorrida lhe pretende atribuir, qual seja a suspensão da execução.
K. Dispõe o art.º 169.º do CPPT que a execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de
reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objeto a legalidade da
dívida exequenda, desde que tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195.º ou prestada nos
termos do art.º 199.º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.
L. Tendo apresentado impugnação judicial da liquidação que está na base da presente execução, a
Recorrida apresentou garantia visando a suspensão do processo de execução fiscal, tendo a mesma sido
indeferida, indeferimento que foi objeto da presente reclamação (nos termos do artº 276.º e seguintes do
CPPT), motivo pelo qual a AT entendeu que a execução não estava suspensa, prosseguindo a execução
contra bens da Recorrida no sentido da cobrança do crédito tributário.
M. Conforme resulta da conjugação do art.º 278.º e 97º, n.º 1, alínea n), ambos do CPPT, no caso
de subida imediata, a reclamação deve subir por apenso, nada obrigando a que a execução seja suspensa
por causa da pendência da reclamação que subiu de imediato ao tribunal.
N. De resto, a alteração legislativa que deu origem à atual redação do art.º 97º, n.º 1, alínea n)
do CPPT, visa precisamente evitar a suspensão do PEF quando a reclamação não subir a final (note-se que estamos perante uma norma processual que tem aplicação imediata no tempo - art.º 12.º da
LGT).
O. Por outro lado, o Tribunal não tem competência nem fundamento legal para determinar a suspensão da execução. Com efeito, as formas e fundamentos de suspensão da execução estão previstos
no CPPT, cabendo a competência para a decisão da suspensão ao órgão de execução fiscal e não ao
tribunal.
P. Por isso, nunca o tribunal poderia, em qualquer circunstância, decretar a suspensão da execução (ou declarar a proibição da tramitação do PEF) tal como o fez no despacho ora recorrido, pois
ultrapassou a sua competência decisória, devendo ser declarado nulo nessa parte, nulidade que ora se
requer para todos os efeitos legais.
Termos em que,
Deve o presente recurso ser admitido e, consequentemente, ser concedido provimento, revogando-se a decisão proferida na parte em que declara a suspensão da execução ou proibição da tramitação da
execução fiscal, com as legais consequências.
Foram apresentadas contra-alegações nas quais se considerou que devia ser negado provimento a este recurso. (dada a extensão das mesmas não se reproduzem)
O Ministério Público emitiu parecer do seguinte teor:
Recurso de fls. 166 e ss.:
“Parece de improceder, porquanto o juízo de idoneidade da garantia não pode assentar em juízos
sobre a prevalência a dar a certas formas de garantia em detrimento de outras previstas na lei, nem
de ordem formal relacionadas com o tempo decorrido desde que terceiro assumiu a divida, mas sem
fundamento jurídico que a tal obste”.
Recurso de fls. 284 e ss.:
“Parece não ser de conhecer do mesmo por relativo ao efeito do anterior recurso, o qual apenas
é possível alterar nos termos do art. 652.º n.º 1 alínea a) do actual CPC “.
2- FUNDAMENTAÇÃO:
a) Por dívidas de impostos englobados em conta corrente no montante de €2.163.530,35, foi
instaurado em 19/09/2012, contra a sociedade “A….., SGPS, SA”, aqui, Reclamante, o processo
executivo n.º 3174201201088327 a correr termos no serviço de Finanças do Porto 1 (cf. fls. 26 a 28
dos autos).
b) A Reclamante foi citada para o processo executivo referido em a) em 25/09/2012 (cf. fls. 29
dos autos).
c) No âmbito daquele processo, a Reclamante através de requerimento registado sob a entrada
n.º 31742012E013721, de 10/10/2012, veio manifestar a sua intenção de apresentar meio gracioso ou
contencioso para discussão da legalidade ou exigibilidade da dívida exequenda e indicando que pretendia a suspensão do processo executivo solicitou a fixação do valor da garantia a prestar e, ofereceu
para constituição da mesma e até à quantia de €2.743.124,00, os créditos que a sociedade “A…… SA”,
sociedade por si participada a 100%, detém sobre a Região Autónoma da Madeira, juntando para o
efeito cópia do ofício com o registo de saída n.º 1581 de 2011.11.14 da Direcção Regional de Finanças,
Secretaria Regional do Plano e Finanças, Governo Regional da Região Autónoma da Madeira, onde
aquela entidade reconhece a dívida (cf. fls. 30 a 34 dos autos).
d) Em 02/11/2012, a Reclamante intentou no TAF do Porto impugnação judicial (cf. fls. 38 dos
autos).
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e) Sobre o oferecimento da garantia apresentado pela Reclamante recaiu a informação, datada de
25/10/2012 (fls. 41 a 43 dos autos), com o seguinte teor:
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f) E sobre a informação assim elaborada recaiu o despacho da Directora Adjunta de Finanças de
20/11/2012, com o seguinte teor: “Concordo. Nos termos e com os fundamentos da presente informação
indeferido o pedido. Notifique” (cf. fls. 40 dos autos).
g) A decisão referida em O foi comunicada à Reclamante através do ofício n.º 10025, de 23/11/2012,
e ao mandatário da reclamante através do ofício n.º 10026 da mesma data, ambos recebidos em
27/11/2012 (cf. fls. 44 a 47 e 54 e 55 dos autos).
h) Em 23/11/2012 foi elaborado nos competentes serviços o auto de impugnação (cf. fls. 48 a 53
dos autos).
i) A presente reclamação foi deduzida em 04/12/2012 (cf. fls. 2 dos autos).
FACTOS NÃO PROVADOS
Dos autos não resultam provados outros factos com interesse para a decisão da causa.
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3- DO DIREITO:
Para se decidir pela procedência da reclamação considerou Mº juiz de 1ª Instância o seguinte:
(destacam-se apenas os trechos da sentença com maior relevo para o presente recurso)
1- RELATÓRIO
GRUPO A………, SGPS, SA, pessoa colectiva n.º ……., com sede na Rua …….., n.º ……., Porto,
deduziu a presente reclamação visando o despacho proferido pela Directora de Finanças Adjunta de
20 de Novembro de 2012, que indeferiu o oferecimento de garantia da dívida exequenda e suspensão
da execução mediante o oferecimento de créditos que a sociedade A..…, SA, detém sobre a Região
Autónoma da Madeira, até ao montante de €2.743.124,00.
(…)
Posteriormente, os autos foram com vista ao IMMP que emitiu o parecer de fls. 142/144 no sentido
da improcedência da reclamação.
2-SANEAMENTO PROCESSUAL
(…)
3-. OS FACTOS
(…)
4-OS FACTOS E O DIREITO
Assente que se mostra a factualidade com interesse para a decisão da causa cumpre, agora, efectuar
a sua subsunção jurídica.
Em causa está o despacho proferido pela Directora Adjunta de Finanças, em 20/11/2012, que indeferiu o pedido de prestação de garantia da divida exequenda e suspensão da execução mediante o oferecimento de créditos que a sociedade “Construções A…….., SA”, participada, indirectamente, a 100%
da Reclamante, detém sobre a Região Autónoma da Madeira, até ao montante de €2.743.124,00.
Cumpre apurar se o despacho mencionado é nulo por violar o princípio da participação, por a AT
estar obrigada a comunicar o projecto de decisão e sua fundamentação, e se por não o ter feito violou o
art. 60.º da LGT e, ainda, saber se a AT violou o princípio do inquisitório e da colaboração no sentido
de que devia realizar todas as diligências necessárias à descoberta da verdade material não se limitando
à alegação dos factos por parte da Reclamante.
Depois, cumpre apurar se a garantia oferecida é idónea e se este é o meio apropriado para decidir
sobre o pedido de dação em pagamento formulado pela Reclamante.
Vejamos.
A Reclamante, após ser citada para o processo executivo em apreço nestes autos, requereu a
suspensão do processo oferecendo garantia e declarando expressamente que pretendia apresentar meio
gracioso ou judicial para discussão da legalidade ou da exigibilidade da dívida exequenda, tudo a coberto
do disposto nos artigos 169º e 199º, ambos do CPPT.
O art. 169.º do CPPT, refere que 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 (hipoteca ou
penhor) ou prestada nos termos do art. 199.º do CPPT, ou a penhora garanta a totalidade da dívida
exequenda e acrescido.
Por seu turno, o art. 199.º do CPPT, para o que aqui interessa, dispõe:
“1 - 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;
2 - A garantia idónea referida no número anterior poderá consistir, ainda, a requerimento do
executado e mediante a concordância da administração tributária, em penhor ou hipoteca voluntária,
aplicando-se o disposto no art. 195º, com as necessárias adaptações;
Também o art. 52.º, n.º 2 da LGT refere que “A suspensão da execução nos termos do número
anterior depende da prestação de garantia idónea nos termos das leis tributárias”.
Assim sendo, nos termos do art. 169.º do CPPT a execução pode ser suspensa desde que prestada
garantia ou efectuada penhora que garanta a totalidade da dívida e do acrescido.
Relativamente à prestação de garantia o art. 199.º do CPPT diz que esta pode consistir em garantia
bancária, caução, seguro-caução ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do exequente,
nomeadamente o penhor e a hipoteca voluntária (nestes casos mediante concordância da administração
tributária) (negrito e sublinhado nosso).
O art. 199.º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário confere à administração uma
certa margem de discricionariedade para decidir, em função de cada caso concreto, se a garantia prestada
é ou não «idónea» para assegurar a cobrança efectiva da dívida exequenda, impondo-se, especificamente,
nos casos da hipoteca voluntária e do penhor, a concordância da administração tributária.
In casu, a Reclamante, depois de declarar que pretendia recorrer a meio gracioso ou judicial, e
de invocar que não dispunha de quaisquer outros bens ou rendimentos para dar em garantia, assim
como não lhe era possível obter garantia bancária ou seguro-caução, atenta a actual conjectura de
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crise económico-financeira e consequente falta de financiamento e de apoio por parte das instituições
bancárias, financeiras e seguradoras, ofereceu como garantia parte dos créditos (de montante superior
a €10.000.000,00) que a sociedade “Construções A…….., SA”, sociedade sua participada (indirectamente) a 100%, detém sobre o Estado, concretamente, sobre a Região Autónoma da Madeira (RAM),
apresentando para o efeito cópia do ofício com o registo de saída n.º 1581 de 2011.11.14 da Direcção
Regional de Finanças, Secretaria Regional do Plano e Finanças, Governo Regional da Região Autónoma
da Madeira, onde aquela entidade reconhece a dívida,
A garantia não foi aceite com os fundamentos expressos no despacho reclamado.
A Reclamante começa por referir que não foi cumprido o disposto no art. 60.º LGT, ou seja, não
foi dada execução ao princípio da participação, uma vez que a AT estava obrigada a comunicar à executada o projecto de decisão e sua fundamentação.
Todavia, carece de razão na alegação do vício de preterição de formalidade essencial - vício de
violação do princípio da participação ao abrigo do disposto no art. 60.º da LGT.
Concretizemos.
(…)
Posto isto, vejamos, agora, o despacho reclamado e se ele padece dos vícios que lhe são assacados
--Trata-se, agora, de saber se a AT violou o princípio do inquisitório e da colaboração no sentido de
que devia realizar todas as diligências necessárias à descoberta da verdade material não se limitando à
alegação dos factos por parte da Reclamante.
O despacho reclamado faz, primeiramente, uma incursão sobre as várias espécies de garantias e
a preferência entre elas de acordo com o disposto no ofício circulado n.º 60076 de 20 10.07.29.
Desde já adiantámos que o art. 199.º, n.º 1 do CPPT não estabelece qualquer ordem de preferência
entre as garantias a prestar, apenas as enuncia sem determinar preferências, prova disso é o próprio
teor do n.º 1 do art. 199º quando refere “C..) ou qualquer meio susceptível de assegurar os créditos do
exequente” pondo apenas a tónica na idoneidade ou não da garantia apresentada.
Pese embora o ofício circulado n.º 60076 de 2010.07.29 assim não o entenda, o certo é que tal
ofício não tem força de lei e não é vinculativo para os Tribunais.
Depois, o despacho chama à colação o disposto no art. 74º, n.º 1 da LGT para dizer que “o ónus
da prova dos factos constitutivos de direitos da administração tributária ou dos contribuintes recai sobre
quem os invoque” e que, no caso em apreço, o ónus recaiu sobre o contribuinte (a Reclamante) dizendo,
claramente, que da petição da reclamante não resulta provada a impossibilidade de constituição de garantia bancária, caução ou seguro-caução, nem sequer a idoneidade como garantia de bem oferecido,
porquanto se desconhece se o crédito oferecido ainda existe e, existindo, desconhece-se qual a data e
condições do seu pagamento, para concluir pela não aceitação da garantia oferecida porquanto a mesma
não pertence ao elenco das garantias prioritariamente aceites.
Vejamos.
Do disposto no art.199.º, n.º.2, do C.P.P.T., não decorre que a A. Fiscal possa aceitar ou recusar
qualquer garantia que lhe seja oferecida sem mais e de forma discricionária2, uma vez que o conteúdo
de tal acto se encontra vinculado ao reconhecimento da idoneidade ou da inidoneidade da garantia
concretamente apresentada 3.--Ora, a garantia indicada pela Reclamante, sobre a forma de oferecimento de parte dos créditos
que a sua participada tem sobre a RAM, em abstracto é de aceitar em face dos dispositivos legais supra
mencionados.
Tal como acima já referimos, não podemos concordar com a AT quando alude a garantias prioritárias não podendo considerar-se este fundamento como válido para a recusa da garantia apresentada,
uma vez que a tónica tem de incidir sobre a idoneidade ou não da garantia.
Resulta das disposições conjugadas dos arts. 169.º e 199.º do Código de Procedimento e Processo
Tributário que a idoneidade da garantia se afere pela capacidade de, em caso de incumprimento do
devedor, salvaguardar a efectiva cobrança da dívida exequenda e acrescidos.
A garantia idónea será pois aquela que é adequada para o fim em vista, ou seja, assegurar o pagamento totalidade do crédito exequendo e legais acréscimos 4. (2 Neste sentido cf. Ac. Do T.C.A. Norte
de 22/0272012, processo 1809/11.5 3Neste sentido, cfr.Ac.T.C.A.Sul-2’.Secção, 15)3)2011, proc.4607/1
1. Neste sentido, vide, entre outros, os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 21.09.2011,
Recurso nº0786/li, de 11.07.2012, Recurso 730/12, de 10.10.2012, Recurso 916/12, e, na doutrina,
Rui Duarte Morais, A Execução Fiscal, pag. 77, Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Código
do Procedimento e de Processo Tributário Anotado, pag. 474, Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e
comentado, 6’ edição, Áreas Editora, Volume III, anotação 2 ao art. 199º. In: www.dgsi.pt.)
Por outro lado, e não olvidando, como se acentuou no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 14.03.2012, recurso 208Il2, que prestar garantia não é efectuar o pagamento, não poderá deixar
de se concordar, também, que a prestação de garantia constitui uma vinculação de um determinado
património ao cumprimento de uma determinada obrigação de pagamento.
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Ora, a reclamante ofereceu como garantia parte dos créditos que a sua participada, alegadamente,
detém sobre a RAM, no entanto, o pedido de prestação de garantia foi apresentado em 10/10/2012 e a
prova da existência desses créditos é uma declaração emitida em 14/11/2011.
Entendeu a AT que aquela declaração, à distância em que tinha sido emitida, não era idónea para
provar a existência dos créditos a que nela se aludia e que parcialmente se ofereciam como garantia,
porquanto “se desconhece se o crédito oferecido ainda existe e, existindo, desconhece-se qual a data e
condições do seu pagamento”.
Alega a Reclamante que ao decidir assim a AT violou o princípio do inquisitório e da colaboração
no sentido de que devia realizar todas as diligências necessárias à descoberta da verdade material não
se limitando à alegação dos factos por parte da Reclamante.
Desde já adiantámos que assentimos com a Reclamante,
É certo que cabe ao executado/Reclamante carrear para o procedimento todos os elementos,
incluindo provas e demais informações, necessários ao êxito da sua pretensão, no entanto, e no caso
de dúvida acerca dos elementos carreados para o processo impõe -se que a AF carrear para o processo
não só os elementos de que disponha, mas também que convide o requerente/Reclamante a suprir a
omissão da prova dos factos alegados, militando neste sentido os princípios da proporcionalidade, o
dever de colaboração com os administrados e o seu direito à defesa.
Assim, e perante as dúvidas suscitadas acerca do crédito oferecido impunha-se ao órgão de execução
fiscal notificar o requerente/Reclamante para suprir as deficiências, juntando os documentos julgados
necessários, segundo os princípios do inquisitório e da cooperação das partes.
Atente-se que, a invocada insuficiência do requerimento da Reclamante neste aspecto não poderia ter como efeito imediato o indeferimento do pedido, antes impondo-se ao órgão de execução que
encetasse diligências no sentido do suprimento da irregularidade ou insuficiência, “convidando” o
requerente/Reclamante a instruir ou completar o pedido que lhe suscitava dúvidas.

Assim, ao abrigo dos princípios acima enunciados deveria o órgão de execução fiscal ter
solicitado à Reclamante que esclarecesse “se o crédito oferecido ainda existia e, existindo, qual a data e condições do seu pagamento” e/ou outras informações que reputa-se de
necessárias para ponderar da idoneidade da garantia oferecida.

Ao não convidar a Reclamante a fornecer tais informações violou os princípios do inquisitório e
da cooperação entre as partes, o que importa declarar com a consequente anulação do despacho.
Por fim, adiante-se que não é este o meio próprio para decidir do pedido subsidiário formulado
pela Reclamante de dação em pagamento de parte do crédito que a participada da Reclamante detém
sobre a RAM.
Como muito bem refere a Reclamante no seu pedido de fls. 20/21 dos autos, tal questão deve ser
suscitada nos próprios autos de execução e não por via da presente reclamação de actos.
5- DECISÃO
Ante o exposto, e sem mais delongas, julgo a presente reclamação procedente por provada e, em
consequência, determino a anulação do despacho reclamado.
DECIDINDO NESTE STA
DO RECURSO INCIDENTE SOBRE O DESPACHO DE FLS: 261.
O efeito do recurso fixado no despacho de fls. 178 (efeito suspensivo) foi alterado para efeito meramente devolutivo através do despacho de fls. 261 o que se mostra acertado (artº 286º n.º 2 do CPPT)
não sendo pois caso para alteração do efeito por este Tribunal no uso dos poderes que lhe confere o
artº 652º do CPC actual.
A sindicância do discurso argumentativo (consubstanciado na frase: “Ora por mero lapso, induzido
pela forma como o requerimento de interposição de recurso vinha elaborado, se admitiu o recurso com
efeito suspensivo. Efectivamente o que se pretendia dizer era que a execução permaneceria suspensa
até decisão final transitada em julgado e não atribuir efeito suspensivo ao recurso apresentado”) que
levou à alteração do efeito do recurso não cabe nesta sede uma vez que, reitera-se, o último efeito fixado
ao recurso se mostra acertado sendo que é o efeito fixado que determina consequentemente os efeitos
legais sobre o andamento da execução fiscal e não qualquer esclarecimento/afirmação sobre o que o
Mº juiz pretendia dizer e não disse. Tal configura-se como dito a mais, sem necessidade, e sem efeitos
constitutivos sobre o andamento da execução fiscal o qual só pode ser determinado, como vimos, pelo
efeito atribuído ao recurso que se mostra correcto. Pelo exposto, este Tribunal decide não conhecer do
recurso apresentado relativamente ao despacho de fls. 261 dos autos.
DO RECURSO SOBRE O MÉRITO DA CAUSA
Nos presentes autos está em causa a bondade ou não da decisão de 1ª Instância que julgou procedente a reclamação e anulou o despacho reclamado na consideração de que não ocorreu a apreciação da
idoneidade em concreto da garantia oferecida e que incumbia à AT o dever de convidar a reclamante a
juntar elementos factuais antes de indeferir o seu pedido de prestação de garantia. Dito de outro modo:
Perante as questões suscitadas acerca do crédito oferecido entendeu a sentença recorrida que se impunha
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ao órgão de execução fiscal a notificação do requerente/Reclamante para suprir as deficiências, juntando
os documentos julgados necessários, segundo os princípios do inquisitório e da cooperação das partes.
Ao invés,
Na óptica da recorrente Fazenda Pública competia à reclamante ora recorrida demonstrar elementos concretos demonstradores da efectiva existência do crédito e do seu quantum e condições de
pagamento, bem como da demonstração da anuência do credor à prestação dessa garantia porque aquele
é uma pessoa jurídica distinta do executado (ainda que integrantes do mesmo grupo económico em
que é dominante a executada), devendo considerar-se legal e manter na ordem jurídica a decisão da
AT que indeferiu o requerimento apresentado considerando que o requerente nem sequer demonstrou
a idoneidade da garantia oferecida,
De que lado está a razão?
O quadro legal (essencial):
Os artºs 196º do CPPT, determina a possibilidade de pagamento em prestações e outras medidas.
O artº 199º do CPPT, determina no seu n.º 1 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” e,
no seu n.º 2 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, aplicando-se o disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações”.
De onde retiramos que:
A garantia pode ser constituída por qualquer meio que assegure os créditos do exequente excepto
se for de aplicar o Código Aduaneiro Comunitário.
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.
A garantia tem de ser idónea para assegurar os créditos do exequente e isenta de condições ou
limitações.
A idoneidade da garantia afere-se pela capacidade de, em caso de incumprimento do devedor,
estar salvaguardada a efectiva cobrança da dívida exequenda e acrescidos; o que tem levado este STA
a afirmar que a Administração Tributária tem uma certa margem de discricionariedade para decidir, em
função de cada caso concreto, se a garantia prestada é ou não idónea (vide desde logo o acórdão por nós
relatado em 18/12/2013 no recurso 01731/13 assim sumariado na parte que agora nos interessa):
I – (…)
II - O juízo sobre a idoneidade da garantia há-de resultar da avaliação que for efectuada em
concreto sobre a susceptibilidade desta assegurar o pagamento da quantia exequenda e do acrescido,
aferindo a Administração Tributária designadamente, da suficiência e solidez da garantia oferecida e da
capacidade e idoneidade do garante e já não do juízo que for efectuado relativamente à forma jurídica
através da qual a sociedade garante assumiu a sua obrigação perante o devedor/executado.
III –(…)
IV – (…)
Sobre esta matéria (meios de constituição de garantia - Idoneidade da garantia) pode ver-se Jorge
Lopes de Sousa (Código do procedimento e de processo tributário, anotado e comentado, 6ª edição
2011, III volume, páginas 411/412)
No caso dos autos, a recorrida ofereceu como garantia um crédito de uma sociedade por si dominada a 100% sobre a Região Autónoma da Madeira que abstractamente deve considerar-se meio idóneo
para assegurar os crédito do exequente (o que a própria AT, apesar dos seus dizeres finais, não excluiu
como se pode ver do ponto 4) do parecer reproduzido na matéria de facto dada como assente)
No entanto tal garantia foi recusada por não integrar o elenco das garantias prioritariamente
aceites (as descritas no artº 199º n.º 1 do CPPT) e por a requerente/reclamante, ora recorrida não ter
demonstrado a impossibilidade de prestar uma destas modalidades de garantia consideradas pelo ofício
circulado n.º 60076 de 29/07/2010 como apresentando um maior grau de liquidez e portanto gozando
de preferência pela ordem com que são indicadas pela lei.
Como argumentos/fundamentos secundários/complementares para a referida recusa referiu-se a
falta de prova da idoneidade da garantia oferecida porquanto se desconhece se o crédito oferecido ainda
existe e, existindo ser desconhecida a data e condições de pagamento e, não se perceber qual o meio
de defesa que a executada pretende apresentar. (Anote-se que do probatório consta a apresentação de
impugnação em 23/11/2012).
Cremos que não podia ter sido recusada a garantia oferecida com esta fundamentação.
Desde logo e como vem afirmando este STA a liquidez da garantia prestada para efeitos de suspensão da execução fiscal não constitui critério do qual deve depender a apreciação da sua idoneidade.
Assim sendo, na situação em análise, não têm fundamento legal as razões invocadas pela AT para
indeferir o pedido de prestação de garantia, a saber, não integrar a garantia oferecida o elenco referido
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no artº 199º n.º 1 do CPPT e o facto da recorrida não ter cumprido o ónus probatório de demonstrar que
não era viável, no caso concreto, a constituição de garantia bancária, caução ou seguro - caução.
É no entanto nossa convicção e entendimento, que a idoneidade da garantia afere-se pela capacidade de, em caso de incumprimento do devedor, salvaguardar a efectiva cobrança da dívida exequenda
e acrescidos. A garantia idónea será pois aquela que é adequada para o fim em vista, ou seja, assegurar
o pagamento totalidade do crédito exequendo e legais acréscimos.
E, na esteira do já decidido noutras decisões do STA, o Órgão de Execução Fiscal tinha uma certa
margem de discricionariedade para apreciar em concreto a idoneidade da garantia oferecida.
Porém, só de forma muito incipiente apreciou tal idoneidade. Questionou a existência, na data
do despacho ora questionado, do próprio crédito oferecido e afirmou o desconhecimento da data e das
condições de pagamento.
Esta fundamentação é, claramente, insuficiente para a recusa da garantia oferecida.
Por um lado a documentação do crédito não foi posta em causa ou questionada (foi junta cópia
do ofício com o registo de saída n.º 1581 de 2011.11.14 da Direcção Regional de Finanças, Secretaria
Regional do Plano e Finanças, Governo Regional da Região Autónoma da Madeira, onde aquela entidade reconhece a dívida (cf. fls. 30 a 34 dos autos). Por outro, sendo certo que a existência do crédito
não é, por natureza, perene, podendo ser pago até na véspera da apreciação do pedido, a verdade é que
estavam ao alcance do órgão administrativo decisor, poderes para determinar a remoção de quaisquer
dúvidas sobre a manutenção do crédito como destaca a sentença recorrida.
Nada tendo chegando a apreciar da idoneidade substancial da garantia oferecida e, residindo a singela apreciação da mesma efectuada em argumentação formal que conduziu à sua não aceitação parece
ser de concluir pela insuficiência de fundamentação que acrescida aos demais argumentos apresentados
pela AT e que já foram refutados conduz à conclusão da ilegalidade do despacho questionado.
Também entendemos que, no caso se impunha o convite para junção de mais elementos, relacionados com o crédito oferecido como garantia e, não, ter-se pura e simplesmente indeferido o pedido
com base nos argumentos supra destacados.
Não tendo sido demonstrada/fundamentada, a falta de idoneidade da garantia oferecida bem andou
a sentença recorrida ao anular o acto que indeferiu o pedido de prestação de garantia.
Na verdade, o problema reside no facto de, verdadeiramente, a Administração Fiscal não ter
procedido à avaliação em concreto da idoneidade da garantia oferecida, no âmbito da qual não estaria
impedida de mandar apresentar novos dados e informações ou, até, colher tais dados directamente junto
da devedora que é uma Entidade Pública, bem como a identificação dos beneficiários do crédito. Acresce
que também não estaria igualmente impedida de exigir a actualização periódica no futuro destes dados.
Em suma, não tendo o órgão de execução fiscal procedido à avaliação em concreto da garantia
oferecida significa que não há interesse público que justifique o sacrifício dos interesses 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 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 recorrido.
Por tudo o que ficou exposto, o recurso não merece provimento, devendo confirmar-se a sentença
recorrida.
4- 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 a cargo da recorrente
Lisboa, 23 de Julho de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Isabel Marques da Silva — Fonseca
da Paz.

Acórdão de 23 de Julho de 2014.
Assunto:
Anulação da venda. Lei aplicável. Contagem do prazo de 45 dias. Administração
fiscal.
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Sumário:
I — A competência para o conhecimento dos pedidos de anulação de venda efectuados em processos de execução fiscal instaurados antes de 01/01/2012 é do órgão
periférico da administração tributária.
II — O prazo de 45 dias previsto no n.º 5 do artigo 257.º do CPPT na redacção introduzida pela LOE 2012 só se conta a partir da notificação dos interessados.
III — Uma vez decorrido o referido prazo de 45 dias presume-se indeferido o requerimento de anulação de venda, abrindo-se meio de reclamação ao contribuinte
sem prejuízo de vir a ser proferida pronúncia expressa pela administração fiscal.
Processo n.º 848/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo ………., CRL.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
1. Relatório
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo ………., apresentou reclamação contra o despacho de 23/09/2013
proferido pela Directora de Finanças Adjunta do Porto, que se recusou a decidir o pedido de anulação de
venda do prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia e concelho de ………, sob o artigo 1479,
no âmbito do P.E.F. n.º 3182201001088360 e apensos.
Por sentença de 27/05/ 2014 foi decidido julgar parcialmente procedente a Reclamação, anulando-se o despacho reclamado, mas não se conhecendo do pedido de anulação da venda.
Não se conformando, recorre a Fazenda Pública para este STA apresentando alegações com as
seguintes conclusões:
A. A Fazenda Pública entende que, tendo ocorrido indeferimento tácito do pedido de anulação de
venda, em 19-09-2013, e tendo a douta petição de reclamação dado entrada via CTT, em 21-10-2013,
a reclamação deste ato de indeferimento mostra-se intempestiva, por se encontrar ultrapassado o prazo
de 10 (dez) dias previsto no n.º 1 do art. 277.º do CPPT.
B. Nos termos dos nº5 4 e 5 do art. 257.º do CPPT, o pedido de anulação de venda deve ser dirigido ao órgão periférico regional da AT que, no prazo máximo de 45 dias, pode deferir ou indeferir o
pedido, ouvidos todos os interessados na venda, sendo que, decorrido o prazo de 45 dias sem qualquer
decisão expressa, o pedido de anulação da venda é considerado indeferido.
C. O pedido de anulação de venda em causa considera-se tacitamente indeferido no dia
19-09-2013.
D. Estabelece o art. 257.º n.º 7, do CPPT, que “da decisão, expressa ou tácita, sobre o pedido de
anulação da venda cabe reclamação nos termos do artigo 276.º”.
E. Em suma, sendo o prazo para apresentação da reclamação peremptório e de caducidade, o seu
decurso faz extinguir o direito que se pretendia exercer, nos termos dos artigos 576.º, n.º 3, e 579.º,
ambos do novo CPC, devendo ser declarada a procedência da exceção e absolvendo-se a Fazenda
Pública da instância.
F. Atendendo à unidade do sistema jurídico verifica-se que não foi utilizada uma presunção de
indeferimento, mas sim uma ficção de indeferimento com efeito, prevê-se que, findo aquele prazo, sem
decisão expressa, considera-se que o pedido foi indeferido
G. Não está em causa uma mera presunção legal mas sim uma ficção jurídica.
H. Ao estipular-se legalmente que se considera indeferido o pedido, mais não está do que a
ficcionar-se um ato de indeferimento, ato esse que se sabe que não existiu mas que, para todos os efeitos,
incluindo a abertura da via contenciosa, se “considera” que existe.
I. O que se prevê é que perante a decisão tácita ou expressa, se reclame no prazo de 10 dias e,
exatamente, por isso é que o n.º 6 do art. 257.º do CPPT prevê expressamente que a decisão que for
proferida tem que ser notificada ao interessado dentro do prazo de reclamação do indeferimento tácito.
J. Se atentarmos nas diversas normas relativas a prazos de decisão por parte de órgãos administrativos, sempre que se prevê a figura do indeferimento tácito, também se prevê que, para efeitos de
impugnação, se presume esse indeferimento tácito.
K. Portanto, nesses casos, restringe-se o efeito da presunção de indeferimento à abertura da via
contenciosa, de onde decorre a possibilidade de uma eventual decisão posterior do órgão administrativo
em caso de não utilização dessa via judicial.
L. Se o contribuinte quiser, pode aproveitar a abertura da via contenciosa que lhe é conferida,
decorrente da presunção de indeferimento mas, caso o não queira, poderá simplesmente aguardar a
decisão administrativa e isto porque a presunção de indeferimento é instituída em beneficio do peticionante e não da Administração.
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M. O que se prevê no art. 257.º do CPPT é que se considera o pedido indeferido, isto é, considera-se proferida uma decisão de indeferimento, com todos os efeitos legais daí decorrentes (incluindo o
impedimento de “nova” decisão).
N. Cumpre salientar que são substancialmente diferentes os efeitos do decurso do prazo: (i) no
caso das presunções em que se considera o pedido indeferido para efeitos de impugnação persiste o
dever de decisão, mas (ii) no caso das ficções jurídicas estas são imediatamente eficazes e substituem-se à decisão que fosse de proferir para todos os efeitos legais.
O. Atenta a natureza tácita do ato reclamado, decorrente da ficção de indeferimento, considera
a Recorrente que não é lícito imputar ao mesmo vícios relacionados com a não pronúncia quanto à
tempestividade do pedido que o provocou ou quanto à exigência de cumprimento de formalidades.
P. À data em que foi proferido o despacho reclamado já não era possível ao órgão de execução
fiscal proferir decisão expressa sobre o pedido de anulação de venda (fruto do indeferimento tácito),
mas o órgão de execução fiscal pronunciou-se e fundamentou de forma clara e precisa, os motivos
pelos quais, à data do despacho reclamado, já não podia emitir qualquer pronúncia expressa sobre o
pedido de anulação de venda.
Q. À data do despacho reclamado, o órgão de execução fiscal somente se poderia pronunciar e
fundamentar sobre a “não decisão expressa quanto ao pedido de anulação de venda”, sendo que esta
“não decisão expressa” se prendia apenas com o indeferimento tácito entretanto verificado por força
de lei (art. 257.º, n.ºs 4 e 5 do CPPT).
R. Com a denominada ficção de indeferimento, existe impedimento legal de apreciar o pedido
de anulação de venda após os referidos 45 dias à luz dos fundamentos previstos para a anulação nos
termos daquele art. 257.º do CPPT.
S. A douta sentença recorrida incorreu em erro de julgamento de direito, violando o disposto no
art. 257.º do CPPT, erro que ora se invoca para todos os legais efeitos.
T. Quanto ao pedido de anulação de venda, a competência para a sua apreciação passou a caber,
desde 01-01-2012, em primeira mão, ao órgão periférico regional da AT, cabendo, da 1) decisão, expressa ou tácita, reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância, nos termos do art. 276.º do CPPT.
U. No regime atualmente vigente, o tribunal não pode decidir a anulação de venda em primeira
mão, apenas lhe competindo apreciar, em sede de reclamação judicial, uma decisão expressa do órgão
periférico regional da AT ou o indeferimento tácito que tenha ocorrido.
V. O Tribunal não pode pronunciar-se sobre a anulação de venda, uma vez que a sua apreciação
encontra-se, em primeira mão, dependente da realização de valorações próprias do exercício da função
administrativa e tributária.
W. A Reclamante, aqui Recorrida, só poderia colocar em causa, através da Reclamação do
art. 276.º do CPPT, o indeferimento tácito, contudo, como já acima alegado, não o fez atempadamente.
X. Assim, por ter decidido de forma divergente, a douta sentença sob recurso incorreu em erro de
julgamento de direito, porquanto fez errónea interpretação do disposto nas normas legais aplicáveis ao
caso, mais concretamente do disposto no art. 257.º do CPPT.
Foram apresentadas contra-alegações com as seguintes conclusões:
1 - A Recorrente alega, em síntese, que a reclamação intentada pela Recorrida nos termos do
artigo 276º do CPPT, foi intempestiva entendendo ter existido indeferimento tácito, que aqui se tratará
de uma ficção de um acto administrativo e que a administração tributária não está obrigada a decidir
após a formação deste.
2 - As questões a decidir são as de saber se a administração tributária está ou não obrigada a decidir,
mesmo tendo-se formado o indeferimento tácito, e se esse prazo conta após a audição dos interessados
ou a partir da data de entrega da petição.
3 - O dever legal de decisão é o dever que implica uma conclusão dos procedimentos, com a
consequente prática de um acto administrativo (arts. 57º, 58º e 106º a 109º, todos do CPA).
4 - Só há a formação da presunção de deferimento ou indeferimento tácito quando há dever legal
de decisão. Caso haja apenas um dever de pronúncia, o interessado terá de se fazer valer do processo
judicial de “intimação para um comportamento” para que a Administração Tributária seja obrigada a
responder. No caso em concreto, não há dúvida de que se está perante o dever legal de decidir.
5 - A Recorrente entende que, caso se forme indeferimento tácito, já não há dever de decidir. Mas
se o interessado preferir aguardar pela decisão expressa nada impede que o faça. Não seria de todo
lógico que a não reacção à presunção de indeferimento pudesse impedir o recurso à via contenciosa
da decisão expressa posterior.
6 - Neste sentido decidiu o Supremo Tribunal Administrativo em Ac. de 22.01.2014 no proc.0510/13,
sobre a idêntica situação: «Do que decorre que da falta de reação do interessado em face de um silêncio
operante (indeferimento tácito) da Administração, não pode dizer-se que esta se encontre dispensada do
dever de decidir a pretensão que lhe foi dirigida, nem concomitantemente que se encontre impedida ou
impossibilitada de o fazer. Pelo contrário a Administração está ainda constituída no dever de decidir,
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não havendo lugar à extinção do procedimento (no caso, um procedimento que constitui um incidente
no processo de execução fiscal, com vista à apreciação do pedido de anulação de venda nele efetuada)
iniciado com requerimento do interessado.
7 - Tanto a ficção como a presunção, aplicadas no caso em concreto, servem apenas para garantir
ao interessado o direito de acesso aos tribunais, e não desonerar a administração tributária de decidir.
Estas duas figuras - ficção e presunção de indeferimento - produzem o mesmo efeito legal e ambas não
desoneram a Administração Tributária de decidir.
8 – Entende a Recorrida que há confusão entre o dever de pronúncia e o dever de decisão. O
dever aqui em causa é o dever de decisão e não o de pronúncia. A Administração Tributária inibiu-se
de decidir, pronunciando-se expressamente no sentido de não existir o dever de decidir.
9 - Antes do Orçamento de Estado para 2012 os pedidos de nulidade da venda em processo executivo tributário eram dirigidos ao tribunal e por ele conduzidos até decisão. O tribunal ouvia todos
os interessados e depois decidia. Com o Orçamento de estado para 2012 passou a ser competência do
órgão periférico regional da administração tributária decidir estas questões e conduzir todo o procedimento. Esta alteração pretendeu desonerar os tribunais da decisão destas questões e assim evitar a
longa pendência nos mesmos e consequente morosidade da decisão.
10 - Ora, seria pouco razoável que se pretendesse ouvir todos os interessados na venda de bens
em processo executivo fiscal (que, caso haja muitos credores reclamantes podem atingir um número
alto de interessados a ouvir) e decidir, tudo em 45 dias.
11 - Faz mais sentido que após audição de todos os interessados a Administração Tributária tenha
então 45 dias para proferir a decisão.
12 - O legislador pretendeu retirar aos tribunais a decisão sobre a anulação das vendas em processo
executivo tributário, não pode a Administração Tributária limitar-se a nada fazer para que a decisão seja
remetida aos tribunais através da reclamação do artigo 276º do CPPT e face ao indeferimento tácito.
13 - Segundo a legislação em vigor, o tribunal nem sequer pode decidir sobre a legalidade ou
ilegalidade da venda, uma vez que essa competência é do órgão periférico regional da Administração
Tributária.
O Ministério Publico emitiu o seguinte parecer:
«Aderindo ao já decidido no acórdão n.º 0510/13, de 22-1-2014, do S.T.A., nomeadamente no
ponto IV do seu sumário, no sentido de mesmo decorrido o prazo de 45 dias ora previstos no art. 257.º
n.º 4 do C.P.P.T., existe ainda a obrigação de decidir por parte da A.T., de tal parece decorrer que o
recurso interposto pela F.P. é de improceder sendo de confirmar o decidido.»
2- Fundamentação:
Na decisão de 1ª Instância foram dados como assentes os seguintes factos:
A) Foram instaurados, no Serviço de Finanças do Porto 2 o PEF n.º 3182201001088360 e apensos
contra a sociedade “A…….., S.A.”.
(Fls. 1 e 2 e cfr decorre dos autos).
B) Sobre o prédio rústico sito no lugar da Amadora, inscrito na matriz predial da freguesia e concelho de ………, sob o artigo 1479 e na Conservatória do Registo Predial de …….. sob o n.º 5019, foi
constituída hipoteca, em 26/08/2010, e, em 11/01/2012, penhora a favor da Reclamante.
(Fls. 24 a 25 verso e fls. 31 a 37 do P.A.).
C) Em 27/07/2012, o prédio referido foi penhorado a favor da Fazenda Nacional, no P.E.F.
n.º 3182201001088360 e foi efectuado o respectivo registo na Conservatória do Registo Predial de
…….. em 10/08/2012.
(Fls. 25 e 26 verso).
D) Por despacho de 20/03/2013 do Chefe do Serviço de Finanças do Porto 2, foi designada a
venda do prédio, por meio de leilão electrónico, para as 10 horas do dia 04/06/2013.
(Fls. 26).
E) Em 21/06/2013 foi passado o “título de transmissão” do imóvel a favor de “B………, Lda”
pelo valor de Euro 9.900,00.
(Fls. 44 e 45).
F) Por carta registada em 1710612013, a Reclamante requereu ao Director de Finanças do Porto
e ao Serviço de Finanças do Porto 2 a anulação da venda do prédio, com os fundamentos constantes
do requerimento a fls. 46 a 61.
(FIs.46 a 61 e fls. 103).
G) Por ofício de 05/07/2013, o Serviço de Finanças do Porto 2 remeteu à Direcção de Finanças
do Porto o pedido de anulação de venda.
(Fls. 63 a 65).
H) A Direcção de Finanças do Porto remeteu e-mail de 19/07/2013, ao Serviço de Finanças do
Porto 2, no qual refere: “Constituindo a audição de todos os interessados na venda efectuada um dos
requisitos do procedimento, requer-se a identificação dos eventuais interessados na venda, bem como
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junção das peças processuais pertinentes, relativas ao alegado na petição.”, tendo o Serviço de Finanças
respondido por e-mail de 19/07/2013.
(Fls. 66 a 68).
I) Em 18/09/2013, foi elaborada “Informação” com “Proposta de decisão”, pela “Área da Justiça
Tributária - Divisão de Gestão da Dívida Executiva da Direcção de Finanças do Porto”, na qual são
analisados os fundamentos do pedido de anulação de venda, propondo o “indeferimento da petição”.
(Fls. 70 a 82 verso).
J) Em 23/0912013, sobre a Informação/Proposta referida na alínea anterior, foi proferido o seguinte
despacho pela Directora de Finanças Adjunta da “Área da Justiça Tributária - Divisão de Gestão da
Divida Executiva da Direcção de Finanças do Porto”:
“Verificando-se que nesta data se mostra ultrapassado o prazo previsto no n.º 4 do artº 257º do
CPPT, não existe dever de decisão, face ao estatuído nos n.ºs 5 e 7 do citado normativo.”
(Fls. 70).
K) Por carta com aviso de recepção, assinado em 15/10/2013, foi remetido à Reclamante o ofício
n.º 8554/382-30, comunicando o despacho referido na alínea anterior.
(Fls. 120 e 120 verso).
L) Por carta registada em 21/1012013, a Reclamante apresentou a presente Reclamação.
(Fls. 126).
3- Do Direito:
Para se decidir pela procedência parcial da reclamação considerou a Mª juíza de 1ª Instância o
seguinte: (destacam-se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente
recurso).
“Caixa de Crédito Agrícola Mútuo ……..”, pessoa colectiva n.º ………, com sede na Rua ………..,
n.º …….., Vila Nova de Gaia, veio apresentar, ao abrigo do artigo 276.º e seguintes do C.P.P.T.(1), Reclamação contra o despacho de 23/09/2013 proferido pela Directora de Finanças Adjunta do Porto, que se
recusou a decidir o pedido de anulação de venda do prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia
e concelho de …….., sob o artigo 1479, no âmbito do P.E.F. n.º 3182201001088360 e apensos.
Formulou, para o efeito, as seguintes conclusões:
(…)
Dada vista ao Ministério Público, em cumprimento do preceituado no n.º 2 do artigo 278.º do
C.P.P.T., emitiu o parecer inserto a fls. 190 dos autos,(…).
2. Saneamento
(…)
Incumbe ao Tribunal o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, sem prejuízo
de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras (n.º 2 do artigo 608.º do C.P.C.).
In casu, mostra-se necessário analisar a excepção da caducidade do direito da acção (intempestividade), suscitada pela Fazenda Pública.
Vejamos.
Com base nos documentos juntos aos autos e constantes do P.A. apenso, que não foram impugnados, apurou-se a seguinte matéria de facto:
(…)
A Fazenda Pública, remetendo para as informações da A.T. constantes de fls. 154 a 161, suscitou
a excepção da caducidade do direito de deduzir a presente Reclamação, argumentando que a mesma
foi apresentada para além do prazo de 10 dias a contar da data em que ocorreu o indeferimento tácito
do pedido de anulação da venda.
Considera, pois, que o prazo de 45 dias para a decisão do pedido de anulação de venda deve ser
contado desde a data da apresentação do pedido, findo o qual se considera o pedido tacitamente indeferido, cabendo reclamação no prazo de 10 dias.
Nesta conformidade, conclui a A.T. que o indeferimento tácito do pedido ocorreu em 19/09/2013,
pelo que dispunha a Reclamante do prazo de 10 dias a contar dessa data para apresentar a Reclamação,
prazo que não cumpriu pois apenas a deduziu em 21/10/2013, ou seja, 32 dias após o indeferimento tácito.
Notificada da contestação, veio a Reclamante apresentar réplica, a fls. 179 a 183, na qual defende que não ocorre intempestividade pois o objecto da presente. Reclamação não é o indeferimento
tácito do pedido de anulação de venda mas sim o despacho de 23/09/2013, proferido pela Directora
de Finanças Adjunta, no sentido de não se pronunciar sobre o pedido, por entender que já não existia
o dever de decidir.
Vejamos a quem assiste razão.
A Reclamação constitui o meio de reacção face às decisões proferidas pelo órgão da execução
fiscal que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro (cfr. artigo 276.º do C.P.P.T.), tendo de ser apresentada no prazo de 10 dias após a notificação da decisão (n.º
1 do artigo 277.º do C.P.P.T.).
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Do acervo de factos provados decorre que, no âmbito P.E.F. nº3190200901057316, instaurado
pelo Serviço de Finanças do Porto 2, contra a executada “A………, S.A.”, foi efectuada penhora e
posterior venda do prédio rústico inscrito na matriz predial da freguesia e concelho de ………., sob o
artigo 1479, tendo sido adjudicado à sociedade “B………, Lda” (cfr alíneas A), C), D) e E) dos factos
provados).
Ademais, queda assente que a Reclamante, credora com garantia real (hipoteca e penhora) sobre
esse imóvel (alínea B)), não se conformando com a venda, requereu, em 17/06/2013, ao Director de
Finanças do Porto e ao Serviço de Finanças do Porto 2 a anulação da mesma (alínea 9).
Remetido aquele requerimento para decisão à Direcção de Finanças do Porto, sobre o mesmo
veio a recair o despacho de 23/09/2013 da Directora de Finanças Adjunta que considerou que, estando
ultrapassado o prazo previsto no n.º 4 do art.º 257.º do C.P.P.T., não existia o dever de decisão, não
apreciando o pedido (cfr alíneas G) e J)).
Ora, perscrutada a petição inicial (a fls. 127 e ss), verifica-se que:
- a impetrante reclama do despacho de 23/09/2013, da Directora de Finanças Adjunta (artigo 6.º
da P1), por entender que “...este despacho não faz uma correcta interpretação do disposto no n.º 4 do
art. 257.º do CPPT.”, uma vez que o indeferimento tácito não significa que a “...decisão expressa não
possa ser proferida.
- entende ter ocorrido omissão de formalidade decorrente da falta de audição dos interessados
quanto ao pedido de anulação; e
- pretende que o Tribunal determine a anulação da venda, invocando ao longo do articulado vícios
que constam do pedido de anulação de venda dirigido à A.T., alicerçados nos mesmos fundamentos, em
concreto: falta de notificação do mandatário judicial, falta de notificação dos preferentes, erro por falta
de conformidade com o anunciado, erro no valor base de venda, erro na aplicação da Lei n.º 254-B/2011
de 30/11 e inconstitucionalidade do n.º 4 do artigo 248.º do C.P.P.T.;
Peticionando, a final, a revogação do despacho de 23/09/2013 e a anulação da venda.
Ressalta, pois, à evidência que a impetrante pretende ver apreciado o seu pedido de anulação da
venda, atacando o despacho de 23/09/2013, concernente à recusa de apreciação do pedido, entendendo
que deveria ser proferida uma decisão, solicitando ao Tribunal que anule esse despacho e ainda que se
pronuncie sobre a anulação da venda.
Nestes termos, em primeira linha, o objecto da presente acção corresponde ao despacho de
23/09/2013 e é por referência a tal despacho que deve ser aferida a tempestividade da presente Reclamação.
Assim, tendo a Reclamante sido notificada do despacho reclamado em 15/10/2013 e tendo apresentado a Reclamação em 21/10/2013 (cfr. alíneas K) e L)), impera concluir que respeitou o prazo de
10 dias legalmente consagrado no n.º 1 do artigo 277.º do C.P.P.T., improcedendo, assim, a excepção
da caducidade do direito de acção.
Não existem outras nulidades, excepções ou questões prévias que obstem ao conhecimento do
mérito da causa, o que se faz em seguida.
3. Factos provados e não provados
(…)
4. Fundamentação de Direito
Considerando os pedidos formulados pela impetrante e a causa de pedir, verifica-se que a presente
acção reconduz-se à apreciação das seguintes questões:
i) Da (alegada) ilegalidade do despacho proferido em 23/09/2013; e
ii) Da anulação da venda.
Vejamos cada questão de per si.
4.1. Da ilegalidade do despacho reclamado
Considera a Reclamante que o despacho no qual é determinado não existir o dever de decisão
por parte da A.T., padece de ilegalidade pois não faz uma correcta interpretação do disposto no n.º 4
do artigo 257.º do C.P.P.T. pois “O facto de nesse preceito se estabelecer um prazo para o órgão da
administração tributária proferir uma decisão expressa de deferimento ou indeferimento não quer dizer
que, ultrapassado esse prazo, essa decisão expressa não possa ser proferida.”.
Ademais, arguiu que a formalidade prevista nesse normativo - a audição, pela A.T., de todos os
interessados quanto ao pedido de anulação de venda - não foi cumprida, motivo pelo qual “...deve
o despacho ser anulado e substituído por outro em que tenha sido cumprido o disposto no n.º 4 do
art. 257.º CPPT”
Cumpre analisar e decidir.
Está em causa a interpretação do disposto no artigo 257.º do C.P.P.T., que dispõe actualmente o
seguinte (alterações introduzidas pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12, que aprovou o Orçamento do Estado
para 2012, com entrada em vigor em 01/01/2012):
“1 - A anulação da venda só poderá ser requerida dentro dos prazos seguintes:
a) De 90 dias, no caso de a anulação se fundar na existência de algum ónus real que não tenha
sido tomado em consideração e não haja caduca do ou em erro sobre o objecto transmitido ou sobre
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as qualidades por falta de conformidade com o que foi anunciado;b) De 30 dias, quando for invocado
fundamento de oposição à execução que o executado não tenha podido apresentar no prazo da alínea a)
do n.º 1 do artigo 203º;
c) De 15 dias, nos restantes casos previstos no Código de Processo Civil.
2 - O prazo contar-se-á da data da venda ou da que o requerente tome conhecimento do facto que
servir de fundamento à anulação, competindo-lhe provar a data desse conhecimento, ou do trânsito
em julgado da acção referida no nº3.
3 - Se o motivo da anulação da venda couber nos fundamentos da oposição à execução, a anulação depende do reconhecimento do respectivo direito nos termos do presente Código, suspendendo-se
o prazo referido na alínea c) do n.º 1 no período entre a acção e a decisão.
4 - O pedido de anulação da venda deve ser dirigido ao órgão periférico regional da administração tributária que, no prazo máximo de 45 dias, pode deferir ou indeferir o pedido, ouvidos todos os
interessados na venda, no prazo previsto no artigo 60.º de lei geral tributária.
5 - Decorrido o prazo previsto no número anterior sem qualquer decisão expressa, o pedido de
anulação da venda é considerado indeferido.
6 - Havendo decisão expressa, deve esta ser notificada a todos os interessados no prazo de
10 dias.
7 - Da decisão, expressa ou tácita, sobre o pedido de anulação da venda cabe reclamação nos
termos do artigo 276.º
8 - A anulação da venda não prejudica os direitos que possam assistir ao adquirente em virtude
da aplicação das normas sobre enriquecimento sem causa.” [sublinhado nosso].
Ora, decorre do teor do despacho ora em crise que a Directora de Finanças Adjunta do Porto considerou que o prazo de 45 dias previsto no n.º 4 encontrava-se ultrapassado, ocorrendo indeferimento
tácito, pelo que, no seu entender, não existia já o dever de decisão.
Ademais, resulta das informações oficiais prestadas nos presentes autos que a A.T. concluiu que
o indeferimento tácito do pedido ocorreu em 19/09/2013, sendo, pois de inferir que:
i) por um lado, considerou que o cômputo dos 45 dias teve início na data de apresentação do
pedido de anulação da venda (e ficou suspenso durante as férias judiciais);
ii) e, por outro lado, que, ocorrendo o indeferimento tácito, não tinha de decidir o pedido.
Ora, desde já se adianta que ambas as conclusões encontram-se erradas, pelas razões que se
passam a expor
No que concerne à contagem do prazo de 45 dias (e à consequente formação do indeferimento
tácito) resulta do teor literal do n.º 4 do normativo referido que esse prazo apenas se inicia após terem
sido “...ouvidos todos os interessados na venda (audição esta que tem de ser efectuada pelo órgão
periférico regional da A.T.) e não da data da apresentação do pedido de anulação (como, erradamente,
considerou a A.T.).
De facto, como não pode ter acolhimento a interpretação que não tenha na letra da lei um mínimo
de correspondência verbal ainda que imperfeitamente expresso (n.º 2 do artigo 9.º do CC.), somos
levados a concluir que, apresentado o pedido de anulação de venda ao órgão periférico regional, este
deve proceder à audição de todos os interessados na venda, no prazo previsto no artigo 60.º da L.G.T.,
após o que, no prazo máximo de 45 dias, contados nos termos do C.P.C. (cfr. o n.º 2 do artigo 20.º do
C.P.P.T.), pode deferir ou indeferir o pedido.
Por outro lado, não é, de forma alguma, razoável concluir que o legislador tenha pretendido que
o tribunal tributário procedesse, em primeira mão, à audição dos interessados à realização de outras
diligências instrutórias e à prolação de decisão, sob pena de se fazer “letra morta” do novo regime da
anulação de venda, mantendo-se, então, o regime anterior (que vigorou até 31/12/2011)(2), com a única
diferença de que o processo, por constituir uma reclamação nos termos do artigo 276.º e seguintes do
C.P.P.T., passaria a ter, no Tribunal, tramitação urgente.
De facto, pese embora o relatório do Orçamento do Estado para 2012 seja omisso quanto às razões
da alteração introduzida no artigo 257.º do C.P.P.T., cremos que não foram meras razões de celeridade
processual que estiveram na sua origem (pois, se assim fosse, bastaria ao legislador atribuir natureza
urgente ao incidente), mas sim razões de descongestionamento dos tribunais (ao proceder à transferência
da competência dos tribunais tributários para o órgão da A.T.), tal como ocorreu, no passado, em termos
similares, com a Verificação e graduação de créditos nos processos de execução.
Afigura-se-nos, pois, que, para além da letra da norma ir no sentido de que a audição dos interessados compete à A.T. e que só depois da sua efectivação é que começa a correr o prazo de 45 dias,
também quis o legislador que a instrução do processo, incluindo a audição dos interessados na venda,
passasse a ser efectuada pelo órgão periférico regional, e que, após essa audição, esse mesmo órgão
tivesse a oportunidade de apreciar, em primeira mão, no prazo de 45 dias, a legalidade da venda, podendo
confirmá-la ou anulá-la, evitando, assim, o recurso imediato aos tribunais tributários, que padecem de
elevadas pendências.
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Ademais, sempre se diga que a tese defendida pela A.T. e secundada pela Fazenda Pública, no
sentido de que o prazo de 45 dias se conta da data de apresentação do pedido de anulação de venda, findo
o qual ocorre indeferimento tácito que desonera a A.T. do dever de decidir, levaria a que se premiasse a
inércia da AT., que nada teria de fazer (nem mesmo a audição dos interessados na venda) bastando que
deixasse o prazo de 45 dias correr, relegando, assim, para a via judicial a apreciação da anulação.
Não nos parece, de todo, que tenha sido essa a intenção do legislador, ou seja, de compactuar com
inércias e com violações frontais ao princípio da decisão preconizado no artigo 56.º da L.G.T..
Por todo o exposto, impera concluir que a audição dos interessados surge como um pressuposto
necessário, quer da decisão expressa do órgão periférico regional, quer da ocorrência do indeferimento
tácito, só se iniciando a contagem do prazo de 45 dias após a conclusão dessa diligência.
Retornando ao caso em apreço, e tendo o Serviço de Finanças remetido, em 19/07/2013, à Direcção de Finanças do Porto, a identificação dos interessados e as peças para a apreciação do pedido
de anulação, competia a essa Direcção efectuar a audição dos interessados e a instrução do processo,
sendo incompreensível que, na posse desses elementos, não tenha feito qualquer diligência, até que,
(apenas) em 23/09/2013 tenha decidido proferir o despacho ora reclamado, auto isentando-se do dever
de proferir decisão (cfr alíneas G), H), 1) e J) dos factos provados).
Nestes termos, no caso sub judice, não tendo a A.T. realizado a audição dos interessados, o prazo
de 45 dias não começou a correr, motivo pelo qual não ocorreu o indeferimento tácito do pedido
de anulação da venda.
Adicionalmente, sempre se diga que, mesmo que se considerasse ter ocorrido o indeferimento
tácito, tal facto não eximia a A.T. do dever de proferir decisão.
De facto, a figura do indeferimento tácito prevista no n.º 5 do artigo 257.º do C.P.P.T., projecta-se
apenas num plano instrumental ou reactivo, destinado a conferir ao interessado a faculdade de recorrer
ao meio judicial próprio - à Reclamação prevista no artigo 276.º do C.P.P.T. (cfr. n.º 7 do artigo 257.º do
C.P.P.T.) - mas não desobriga a A.T. de se pronunciar sobre a petição que lhe foi dirigida, mantendo-se
a obrigação de dar a conhecer ao contribuinte a resolução que recaiu sobre a sua pretensão, conforme
resulta do n.º 1 do artigo 268.º da C.R.P. e 56.º da L.G.T..
Efectivamente, com a ficção do indeferimento, o que a lei confere é uma faculdade ao contribuinte,
que pode usar ou abster-se de usar, sem que-a sua inércia exima a A.T. da sua obrigação de decidir ou
a situação fique definitivamente decidida pelo indeferimento presumido.
Outra não pode ser a finalidade do acolhimento que é feito no artigo 257.º do C.P.P.T. da figura do
indeferimento tácito que não seja a de o interessado presumir a existência de um acto (de indeferimento)
para efeitos do recurso à via judicial, sem o qual se veria confrontado com a inevitabilidade de ter de
continuar a aguardar, indefinidamente, uma decisão expressa da pretensão formulada.
Sentido este que decorre ainda do regime geral do indeferimento tácito acolhido no artigo 109.º do
C.P.A. e, designadamente, nos artigos 64.º n.º 3, 102.º n.º 1 alínea d), 106º, 107º, 131º, 132.º n.º 5, 133.
º n.º 4, 183.º n.º 5, 183º-A n.º 4 do C.PP.T. e nos artigos 86.º nºs 8 e 9, 95.º n.º 2 alínea d) da LG.T..
Tal como referem Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e J. Pacheco de Amorim,
in “Código do Procedimento Administrativo - Comentado, ? Edição, Almedina, 2003”, pág. 491, em
comentário ao artigo 9.º do C.P.A, em consonância com o regime (geral) do indeferimento tácito e a
sua natureza, que a situação jurídica respectiva (substantiva, procedimental e processual) caracteriza-se pelo seguinte:
- fora do procedimento ou do processo “…tudo se passar, na ordem jurídica, como não existindo ainda
decisão sobre a pretensão formulada … continuando a Administração constituída no dever de decidir”;
- no procedimento ou processo “o silêncio pode ser configurado como um indeferimento ou como
omissão do dever de decisão...”;
- por o silêncio da Administração “…ser sempre ilegal, por violação do seu dever de decidir…”.
Face ao exposto, verifica-se que nem o indeferimento tácito nem a falta de reacção do interessado
em face do mesmo dispensam a A.T. do dever de decidir, nem esta se encontra impedida ou impossibilitada de o fazer.
Pelo contrário, a Administração está ainda constituída no dever de decidir, não havendo lugar à
extinção do procedimento iniciado com o requerimento do interessado (no caso, um procedimento que
constitui um incidente no processo de execução fiscal).
Destarte, não só nada obsta à apreciação e decisão, pelo órgão competente da A.T., do pedido de
anulação de venda que a Reclamante apresentou em 17/06/2013, como se mantém o respectivo dever
de decisão.
Atento o exposto, padece o despacho reclamado de ilegalidade pois, por um lado, não só não se
encontra ultrapassado o prazo previsto no n.º 4 do artigo 257.º do C.P.P.T. e, por outro, mesmo que tal
prazo estivesse esgotado, continuaria a existir o dever de decisão por parte da A.T..
À luz do sobredito, determina-se a anulação do despacho proferido em 23/09/2013, pela Directora de Finanças Adjunta da “Área da Justiça Tributária - Divisão de Gestão da Dívida Executiva
da Direcção de Finanças do Porto”, com as devidas consequências legais.
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Atento o vertido na P.I., verifica-se que, para além do pedido de “revogação da decisão reclamada”,
peticiona a impetrante a anulação da venda, pedido que cumpre agora apreciar.
4.2. Da anulação da venda
Pretende a Reclamante que o Tribunal determine ainda a anulação da venda, invocando na petição diversos vícios que já constavam do pedido de anulação de venda dirigido à A.T., alicerçados nos
mesmos fundamentos, em concreto: falta de notificação do mandatário judicial, falta de notificação
dos preferentes, erro por falta de conformidade com o anunciado, erro no valor base de venda, erro na
aplicação da Lei n.º 254-B/2011 de 30/11 e inconstitucionalidade do n.º 4 do artigo 248.º do C.P.P.T..
Ora, conforme já mencionado, desde 01/01/2012, e ao contrário do regime até então em vigor, a
competência para a apreciação do pedido de anulação de venda passou a caber, em primeira-mão, ao
órgão periférico regional da A.T., cabendo, da decisão, expressa ou tácita, Reclamação para o tribunal
tributário de 1.ª instância, nos termos do artigo 276.º do C.P.P.T..
Nesta conformidade, no regime actualmente vigente, o tribunal não pode decidir a anulação de
venda em primeira mão, como antes, apenas lhe competindo apreciar, em sede de reclamação judicial,
uma decisão expressa do órgão periférico regional da AT. ou o indeferimento tácito que tenha ocorrido.
Ora, no caso em apreço, como ainda nem sequer foram ouvidos os interessados (diligência que,
como se viu, incumbe ao órgão periférico regional da A.T.) e, consequentemente, ainda não se formou o
indeferimento tácito, não pode este Tribunal pronunciar-se sobre a procedência (ou não) dos vícios suscitados pela impetrante, concernentes à venda, improcedendo, nesta parte, a presente Reclamação.
5. Decisão
Pelo exposto, julga-se parcialmente procedente a presente Reclamação, anulando-se o despacho reclamado, mas não se conhecendo do pedido de anulação da venda, pelos fundamentos expostos.(…)
DECIDINDO NESTE STA:
A recorrente questiona a douta sentença recorrida na interpretação que esta fez dos nºs 4 e 5º do
art.º 257º do CPTT ao assumir que a consequência do silêncio da Administração Tributária seria simplesmente a de legitimar a interessada a presumir a existência de um acto de indeferimento e que apesar
do decurso do prazo previsto no n.º 4 do citado artigo, se mantinha o dever de decisão, por banda da
Administração Tributária. Sustenta, ainda, a recorrente que o decurso deste prazo de 45 dias determina
o indeferimento do seu pedido isto é que o dito n.º 5 do mencionado preceito legal, não taxa a inércia
da administração tributaria com qualquer presunção, antes estabelece uma solução peremptória que é
a de que, decorrido o prazo de 45 dias previsto no número 4, sem qualquer decisão expressa, o pedido
de anulação de venda é considerado indeferido.
Defende, em consequência, a recorrente que a sentença recorrida efectuou uma errada interpretação do teor da nova redacção do artº. 257º do CPPT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 64
- B/2011 de 30.12.
A melhor interpretação do preceito é pois a questão que se suscita no presente recurso.
Vejamos:
Os presentes autos de execução foram instaurados em 24/10/2010 (fls. 1) e a venda questionada
foi efectivada em 21/06/2013.
Em 17/06/2013 o ora recorrido requereu a anulação da venda ao órgão de execução fiscal e pelo
despacho ora questionado de 23/09/2013 da autoria da Sra Directora de Finanças Adjunta da “Área da
Justiça Tributária” da Direcção de Finanças do Porto foi recusada a apreciação do pedido por se mostrar
ultrapassado o prazo previsto no n.º 4 do artº 257º do CPPT.
Mostra-se acertado este despacho? A decisão recorrida considerou que não. E fê-lo baseada em
duas considerações:
Primeiro, que a audição dos interessados surge como um pressuposto necessário, quer da decisão
expressa do órgão periférico regional, quer da ocorrência do indeferimento tácito, só se iniciando a
contagem do prazo de 45 dias após a conclusão dessa diligência pelo que no caso sub judice, não tendo
a A.T. realizado a audição dos interessados, o prazo de 45 dias não começou a correr, motivo pelo qual
não ocorreu o indeferimento tácito do pedido de anulação da venda.
Segundo, que a melhor interpretação do preceito não excluía o dever de a administração tributária
se pronunciar expressamente sobre o requerimento de anulação de venda mesmo que se considerasse
ter ocorrido o indeferimento tácito, pois que esta figura prevista no n.º 5 do artigo 257.º do C.P.P.T.,
projecta-se apenas num plano instrumental ou reactivo, destinado a conferir ao interessado a faculdade
de recorrer ao meio judicial próprio - à Reclamação prevista no artigo 276.º do C.P.P.T. (cfr. n.º 7 do
artigo 257.º do C.P.P.T.) - mas não desobriga a A.T. de se pronunciar sobre a petição que lhe foi dirigida,
mantendo-se a obrigação de dar a conhecer ao contribuinte a resolução que recaiu sobre a sua pretensão,
conforme resulta do n.º 1 do artigo 268.º da C.R.P. e 56.º da L.G.T..
Vejamos, do acerto desta decisão que, desde já, antecipamos:
A lei, considerada na sentença recorrida e aplicável ao presente caso estabelece um mecanismo
processual de “indeferimento tácito”, consubstanciado na ficção de um acto como meio habilitante de
reacção contenciosa face a determinado comportamento silente da administração ancora-se, no que à
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anulação de venda, em especial, concerne, no n.º 5 ao artigo 257,º do CPPT, na redacção actualmente
vigente.
A alteração ao artº. 257.º do CPPT, operada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, tem,
efectivamente, cariz meramente instrumental (o que determina a sua aplicação imediata) não obstante
encerrar uma atribuição de competência para primeira pronúncia sobre o requerimento de anulação de
venda a uma entidade administrativa quando antes tal competência pertencia ao Juiz de 1ª Instância,
aliás à semelhança do que a lei de orçamento de estado para 2011 (Lei 55-A/2010 de 31/12 (LOE
2011) fez ao operar a mudança de forma processual para as reclamações de créditos, que também
passaram de uma forma processual imediatamente judicial para uma forma de processo diferente
(administrativa).
Os novos normativos do artº 257º do CPPT estipulam o seguinte:
“Artigo 257º
Anulação da venda
(…)
4 - O pedido de anulação da venda deve ser dirigido ao órgão periférico regional da administração tributária que, no prazo máximo de 45 dias, pode deferir ou indeferir o pedido, ouvidos todos os
interessados na venda, no prazo previsto no artigo 60.º da lei geral tributária.
5 - Decorrido o prazo previsto no número anterior sem qualquer decisão expressa, o pedido de
anulação da venda é considerado indeferido.
(…)
A decisão recorrida expressa uma correcta interpretação destes preceitos quando considera que:
(…) impera concluir que a audição dos interessados surge como um pressuposto necessário, quer
da decisão expressa do órgão periférico regional, quer da ocorrência do indeferimento tácito, só se
iniciando a contagem do prazo de 45 dias após a conclusão dessa diligência.
(…).
Nestes termos, no caso sub judice, não tendo a A.T. realizado a audição dos interessados, o prazo
de 45 dias não começou a correr, motivo pelo qual não ocorreu o indeferimento tácito do pedido
de anulação da venda.
(…)
Adicionalmente, sempre se diga que, mesmo que se considerasse ter ocorrido o indeferimento
tácito, tal facto não eximia a A.T. do dever de proferir decisão.
De facto, a figura do indeferimento tácito prevista no n.º 5 do artigo 257.º do C.P.P.T., projecta-se
apenas num plano instrumental ou reactivo, destinado a conferir ao interessado a faculdade de recorrer
ao meio judicial próprio - á Reclamação prevista no artigo 276.º do C.P.P.T. (cfr. n.º 7 do artigo 257.º do
C.P.P.T.) - mas não desobriga a A.T. de se pronunciar sobre a petição que lhe foi dirigida, mantendo-se
a obrigação de dar a conhecer ao contribuinte a resolução que recaiu sobre a sua pretensão, conforme
resulta do n.º 1 do artigo 268.º da C.R.P. e 56.º da L.G.T..
Efectivamente, com a ficção do indeferimento, o que a lei confere é uma faculdade ao contribuinte,
que pode usar ou abster-se de usar, sem que-a sua inércia exima a A.T. da sua obrigação de decidir ou
a situação fique definitivamente decidida pelo indeferimento presumido.
Outra não pode ser a finalidade do acolhimento que é feito no artigo 257.º do C.P.P.T. da figura do
indeferimento tácito que não seja a de o interessado presumir a existência de um acto (de indeferimento)
para efeitos do recurso à via judicial, sem o qual se veria confrontado com a inevitabilidade de ter de
continuar a aguardar, indefinidamente, uma decisão expressa da pretensão formulada.
Sentido este que decorre ainda do regime geral do indeferimento tácito acolhido no artigo 109.º do
C.P.A. e, designadamente, nos artigos 64.º n.º 3, 102.º n.º 1 alínea d), 106º, 107º, 131º, 132.º n.º 5, 133.º
n.º 4, 183.º n.º 5, 183º-A n.º 4 do C.PP.T. e nos artigos 86.º nºs 8 e 9, 95.º n.º 2 alínea d) da LG.T..
Esta interpretação mostra-se acertada e conforme com o decidido no ac. deste STA, por nós relatado, de 22/01/2014 tirado no rec. 0510/13 e disponível no site da DGSI, para cuja fundamentação
complementar, na parte aplicável, remetemos.
Preparando a decisão formulamos as seguintes proposições:
I – A competência para o conhecimento dos pedidos de anulação de venda efectuados em processos
de execução fiscal instaurados antes de 01/01/2012 é do órgão periférico da administração tributária.
II - O prazo de 45 dias previsto no nº5 do artº 257º do CPPT, na redacção introduzida pela LOE
2012, só se conta a partir da notificação de todos os interessados na venda.
III – Uma vez decorrido o referido prazo de 45 dias presume-se indeferido o requerimento de
anulação de venda, abrindo-se meio de reclamação ao contribuinte sem prejuízo de vir a ser proferida
pronúncia expressa pela administração fiscal.
Aqui chegados entendemos que a sentença recorrida merece confirmação na interpretação que
fez do disposto no artigo 257º nºs 4 e 5 do CPPT na redacção introduzida pela LOE 2012 e na decisão
de anulação do despacho reclamado sustentado este em fundamentação que não é de atender e que
determinou, erradamente, o não conhecimento do requerimento de anulação da venda.
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4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso apresentado, confirmando a sentença recorrida.
Custas a cargo da recorrente.
Lisboa, 23 de Julho de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Isabel Marques da Silva — Fonseca da Paz.
(1) Lista de abreviaturas
- Código de Procedimento e de Processo Tributário: «C.P.P.T.»;
- Lei Geral Tributária: «L.G.T.»;
- Código de Processo Civil: «C.P.C.», aplicável por remissão da alínea e) do artigo 2.º do C.P.P.T..
- Código Civil: «CC.»;
- Constituição da República Portuguesa: «C.R.P.»;
- Código do Procedimento Administrativo: «C.P.A.»;
- Regulamento das Custas Processuais: «R.C.P.».
(2) Anteriormente, era competente para a apreciação do pedido de anulação da venda o tribunal tributário de primeira
instância, por aplicação do disposto no n.º 1 do artigo 151.º do C.P.P.T. (porque se trata de um incidente no processo de execução fiscal) e, ainda, de acordo com a previsão legal expressa na alínea d) do n.º 1 do artigo 49.º do E.T.A.F. Eram, então,
citados para responder, o representante da Fazenda Pública, o executado (se não fosse o requerente), os credores interessados
e, ainda, os contra-interessados na manutenção do acto, assim se observando o princípio do contraditório, previsto no C.P.C.,
aplicável no processo de execução fiscal. Realizadas as diligências de produção de prova, e examinada a prova produzida,
era proferida decisão depois de ouvido o Ministério Público.

Acórdão de 23 de Julho de 2014.
Assunto:
Despacho que ordena a venda de bens penhorados ao devedor originário. Impugnação
deduzida pelo responsável subsidiário. Condenação em sanção pecuniária. Dispensa
do remanescente da taxa de justiça.
Sumário:
I — Na ausência de fundamento legal para suspender a execução, tem ela que prosseguir os seus termos, neste caso, com a venda por ter atingido mesmo essa fase
processual.
II — Se assim não fosse, no caso concreto, cairíamos num impasse em que não se poderia
avançar para a penhora de bens do revertido sem estarem excutidos todos os bens
do devedor originário, mas não se podiam vender os bens do devedor originário
porque o revertido deduziu impugnação e não prestou qualquer garantia.
III — Justifica-se a condenação da reclamante em sanção pecuniária, ao abrigo do n.º 6
do artigo 278.º do CPPT, em razão da irrazoabilidade da submissão reiterada da
mesma questão jurídica, depois de já obtidas decisões (de 1.ª instância e do STA)
no sentido da respectiva improcedência, em relação aos sucessivos despachos que
o órgão de execução fiscal vai proferindo no processo de execução fiscal tendentes
à concretização da venda executiva.
IV — Tendo o presente acórdão decidido a questão principal por remissão para um
Acórdão anterior deste STA onde idêntica questão era colocada, justifica-se a
dispensa do remanescente da taxa de justiça devida pelo recurso por se entender
que a decisão da causa se revelou, em concreto e por via da adesão a decisão
anteriormente proferida, de complexidade inferior à comum.
Processo n.º 885/14-30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
- Relatório 1 – A…, S.A, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da decisão proferida
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, em 23 de Maio de 2014, que julgou improcedente a
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reclamação judicial por si deduzida do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde,
datado de 07.03.2014, que determinou a venda dos bens penhorados no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1902 2004 0100 0500 por meio de proposta em carta fechada, a decorrer entre os
dias 2/04/2014 e o dia 17/04/2014 e condenou a reclamante em sanção pecuniária no montante de
10 Unidades de Conta.
A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
01. Vem o presente recurso interposto da decisão proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto no processo n.º 750/14.4BEPRT que julgou não provada e improcedente a reclamação
deduzida pela aqui Recorrente do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Vila do
Conde identificada no frontispício destas alegações.
02. A questão central da Reclamação do acto do Chefe de Serviço de Finanças deduzida pela aqui
Recorrente prende-se com a violação, por parte da referida entidade, do dispositivo normativo constante
do art. 169.º do CPPT ao decretar a venda dos bens da executada originária, prosseguindo assim com
trâmites normais de um processo executivo fiscal, mesmo encontrando-se interposta a impugnação
judicial, que coloca em causa a legalidade do acto de liquidação do qual decorre a dívida exequenda.
03. Dispõe o n.º 1 do artº 169º CPPT que só a reclamação, a impugnação ou o recurso judicial,
que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, suspendem a execução, desde que tenha sido
constituída garantia nos termos do artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a penhora
garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.
04. Tal preceito impede a venda no caso da penhora ser parcial relativamente à dívida exequenda.
05. O responsável subsidiário goza do direito de impugnar a dívida tributária nos mesmos termos
do devedor principal.
06. A procedência da impugnação deduzida pelo responsável subsidiário nos termos do artigo 22º
n.º 4 da LGT determina a anulação da liquidação e consequentemente a extinção da execução de acordo
com o artigo 176º n.º 1 b) do CPPT.
07. O artigo 100º da LGT impõe a obrigação da ATA reconstituir a plena legalidade do acto
objecto do litígio.
08. Sendo julgada procedente a impugnação identificada em 17 do probatório o acto de liquidação
de IRC que deu causa ao PEF 0450200407000090 será anulado e a execução extinta.
09. Para salvaguardar os efeitos de tal procedência, anulação e extinção da execução os bens
da recorrente não podem ser vendidos.
10. Não faz sentido a afirmação contida na sentença recorrida segundo a qual “Se tal tese era
legalmente viável enquanto a A… discutia a legalidade da liquidação do imposto ou a exigibilidade
do respectivo montante (desde que isenta de prestação de garantia relativamente ao remanescente em
falta), contudo, esgotados que se encontram todos os meios processuais (quer graciosos quer judiciais) ao seu dispor para aquele efeito, nada mais lhe resta senão proceder ao pagamento da quantia
exequenda ou assistir à venda daqueles bens para satisfação dos créditos tributários”.
11. Os efeitos a impugnação e a sua interacção com a disciplina do artigo 169º nas suas múltiplas
dimensões não depende da circunstância da impugnação ser deduzida pelo devedor principal ou responsável subsidiário que aliás goza do direito de impugnar nos mesmos termos do devedor originário.
12. Sendo o acto de liquidação posto em causa relativamente a sua legalidade, impõe-se aplicar a
disciplina dos artigos artsº 52º LGT e 169º CPPT, suspendendo-se, assim, a venda dos bens penhorados
na acção executiva instaurada contra a aqui Recorrente.
13. A actuação do Chefe de Serviço de Finanças de Vila do Conde ao designar as datas e definir
modos para a venda dos bens penhorados à aqui recorrente no âmbito do processo de execução fiscal,
dando assim o seguimento normal aos trâmites do processo executivo fiscal, viola o preceituado no
artº 169º CPPT, que exige a suspensão da execução fiscal a partir da data de apresentação da impugnação judicial, onde se discuta a legalidade do acto de liquidação do imposto, cuja dívida se encontre
na fase de cobrança coerciva no âmbito do processo executivo.
14. Em face do que vem expendido o acto do CSF de Vila do Conde que determinou a venda é
ilegal, e não poderá produzir efeitos na ordem jurídica.
15. A recorrente não promoveu um uso reprovável do processo, pelo que não há razão para a
condenação como litigante de má-fé.
16. Ao não decretar a revogação do acto reclamado a sentença recorrida violou o disposto no
artigo 169º do CPPT, 22º n.º 4 da LGT e 176º nº1 b) e 278.º, n.º 6 c) do CPPT, pelo que terá de ser
revogada.
2 – Contra-alegou a recorrida, nos termos de fls. 124 a 132 dos autos, pugnando pela manutenção do julgado recorrido, mais requerendo que, em virtude do valor da presente causa ser superior a
€275.000,00, e nos termos do n.º 7 do artigo 6.º do Regulamento das Custas Processuais, determine
V. Ex.ª a dispensa do pagamento da taxa de justiça aí prevista.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste STA emitiu o parecer de fls. 138/139
dos autos, concluindo no sentido de que parece não ser de reconhecer razão à recorrente em termos de
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poder beneficiar da suspensão da execução e da venda decorrente da impugnação apresentada pelo
responsável subsidiário e ser o recurso apenas nessa parte de improceder.
Sem vistos, dado o carácter urgente do processo, vêm os autos à conferência.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
São as de saber se a decisão recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar improcedente
a reclamação deduzida pela ora recorrida do despacho que determinou a venda dos bens penhorados
em execução fiscal ao responsável originário estando pendente impugnação judicial deduzida pelo
responsável subsidiário (depois de transitada em julgado a impugnação deduzida contra o mesmo acto
tributário pela devedora originária, ora recorrente) e ao condenar a reclamante em sanção pecuniária
no montante de 10 Unidades de Conta.
Importa, também, ajuizar do pedido de dispensa do remanescente da taxa de justiça deduzido
pela recorrida.
5 – Matéria de facto
Na decisão recorrida foram fixados os seguintes factos:
1. O Serviço de Finanças do Porto instaurou, em 15.04.2007, o processo de execução fiscal
n.º 0450200407000090 e Ap, à A…, S.A. para cobrança de dívida proveniente de IRC, do ano de 2001,
no valor de 2.375.610,63€ (fls. 1 da cópia do respetivo PEF constante dos autos);
2. A reclamante, em 25.11.2003, interpôs impugnação judicial n.º 143/2003, impugnando a legalidade da liquidação do IRC, a qual veio a ser decidida em primeira instância em 11.01.2007 (fls. 108
a 118 da cópia do respetivo PEF constante dos autos);
3. A impugnação foi julgada, parcialmente procedente, na parte referente à fundamentação dos
juros compensatórios no montante de €70 099,05 mantendo-se a liquidação do IRC. (fls. 111 a 118 da
cópia do respetivo PEF constante dos autos);
4. Pelo Acórdão do TCAN, de 26.05.2011, foi confirmada a sentença proferida na impugnação
judicial n.º 143/2003, (fls. 165 a 170 da cópia do respetivo PEF constante dos autos);
5. Em 28.12.2011, foi efetuada a reversão contra o sócio-gerente B…, tendo sido citado para a
execução em 02.01.2012 (fls. 318 a 320 cópia do respetivo PEF constante dos autos);
6. O revertido, B…, ao abrigo do n.º 4 do art. 24.º da LGT, reagiu contra a liquidação na origem
da dívida por meio de reclamação graciosa deduzida em 06.01.2012, a qual foi indeferida (cfr. fls. 401
a 406 da cópia do respetivo PEF constante dos autos);
7. Em 09.01.2012, o revertido, B… por requerimento dirigido ao órgão de execução fiscal, requereu
que “(…) o processo de execução fiscal que contra si reverteu se encontra suspenso de harmonia com
o disposto no art. 23.º, n.º 3 da LGT, dado que os bens propriedade da A… não se encontram presentemente excutido” E que pretende “…prestar garantia pelo exacto valor da diferença constituída entre
o montante da dívida actual e aquele que vier a ser pago em resultado da venda dos bens da devedora
originária, pelo que após a excussão do património da A…, requer a notificação com a indicação do
valor em causa.” (fls. 498 da cópia do respetivo PEF constante dos autos);
8. Por despacho de 13.01.2012, do Chefe de Finanças de Vila do Conde, foi referido só existir no
PEF garantia prestada de €1.132.176,92, correspondente à soma dos valores patrimoniais tributários
dos 15 prédios urbanos já penhorados à sociedade executada no PEF, determinando a notificação ao
executado revertido para reforçar a garantia já prestada, pelo valor de € 2.522.690,93 (fls. 408 da
cópia do respetivo PEF constante dos autos);
9. Em 01.02.2012, o revertido, B…, apresenta oposição à execução fiscal, ao qual foi atribuído
o n.º 962/12.5 BEPRT, no Tribunal Tributário do Porto (facto admitido por acordo);
10. Em 02.02.2012, a sociedade aqui reclamante, em requerimento dirigido ao Chefe do Serviço de
Finanças de Vila do Conde, indica três imóveis e um direito de crédito, que detêm sobre o C…, decorrente
da celebração em 25.01.2012, do contrato de cessão de créditos da sociedade E…, Lda., para reforço
da garantia prestada no PEF (fls. 501/501 versus da cópia do respetivo PEF constante dos autos);
11. A executada originária requer a isenção de prestação de garantia pelo restante em falta,
(€1.050.310,15) referindo que não dispunha sua esfera patrimonial de bens imóveis nem de depósitos
bancários ou rendimentos que permitissem sustentar a garantia bancária. (fls. 540/541, versus, da
cópia do respetivo PEF constante dos autos);
12. Do despacho, da Sr.ª Diretora Finanças Adjunta, de 06.11.2012 consta: “Indefiro o pedido nos
termos e com os fundamentos da presente informação. Notifique.” (fls. 673/685 da cópia do respetivo
PEF constante dos autos);
13. O despacho, sustentou-se na informação datada de 04.10.2012, referindo que o valor patrimonial total dos imóveis indicados em 02.02.2012 de €136.140,00, que somado ao valor dos imóveis
já penhorados perfazia €1.268.316,92, e recusando como garantia idónea o crédito de €1.020.000,00
do C…, e refere que o requerimento de dispensa e documentos que o acompanharam são insuficientes
para comprovação da impossibilidade de prestação de garantia e irresponsabilidade da reclamante
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na inexistência ou insuficiência de bens, indeferindo o pedido formulado (fls. 673/685 da cópia do
respetivo PEF constante dos autos);
14. Em 11.12.2012, interpôs reclamação da decisão do órgão de execução fiscal, a qual foi autuada com o n.º 124/13.4 BEPRT, solicitando isenção da garantia a prestar no valor de €2.386.550,93,
com vista da suspensão da execução, nos termos dos arts. 52º, n.º 4, da LGT e 170.º do CPPT (fls. 740
a 744 da cópia do respetivo PEF);
15. Em 20.03.2012, por sentença transitada em julgado, foi julgada não provada e improcedente
a reclamação mantendo o despacho de 06.11.2012 da Sr.ª Diretora Finanças Adjunta. (fls. 694/703 da
cópia do respetivo PEF constante dos autos);
16. Em 13.09.2012, pelo revertido, B…, na sequência do indeferimento da reclamação graciosa
interpôs impugnação judicial referente a IRC, do exercício de 2001, no valor de €2.375610,63 a qual
foi autuada com o n.º 2324/12.5BEPRT (fls. 946 a 962 cópia do respetivo PEF constante dos autos e
por acordo);
17. Em 30.07.2013, a executada originária veio requerer a suspensão da execução fiscal, quanto
aos bens já penhorados e fosse anulada a venda decretada (fls. 940 a 941 da cópia do respetivo PEF);
18. Em 12.08.2013 foi proferido despacho pela Chefe de Finanças de Vila do Conde, o qual foi
indeferido o pedido de suspensão da execução fiscal (fls. 980 a 981 da cópia do respetivo PEF);
19. O reclamante interpôs reclamação despacho proferido em 12.08.2013, pelo Chefe de Serviços
de Vila do Conde o qual foi autuado com o n.º 2182/13.2 BEPRT (cfr. certidão de fls. 46 e seguintes)
da cópia do respetivo PEF);
20. Por sentença de 20.12.2013, que transitou em julgado em 06.01.2014, foi julgada não provada
e improcedente a reclamação mantendo o despacho proferido em 12.08.2013, pelo Chefe de Serviços
de Vila do Conde (cfr. certidão de fls. 46 e seguinte);
21. Em 07.03.2014, por despacho do Chefe de Serviços de Finanças de Vila do Conde, foi ordenada
a venda judicial, por meio de leilão eletrónico, com início em 02.04.2014 e encerramento em 17.04.2014,
dos artigos art. 2765.º, da freguesia …, art.º 5287.º e 5286.º ambos da freguesia …, e todos do concelho
de Vila Nova de Gaia conforme consta de fls. 1307 a 1309 da cópia do respectivo PEF);
22. Pelo ofício n.º 2080/1920-30 datado de 2014-03-07, foi o mandatário do reclamante notificado
em 11.03.2014 (fls. 1310 da cópia do respetivo PEF);
23. A presente reclamação foi interposta em 01.04.2014.
6 – Apreciando.
6.1 – Da legalidade da venda executiva dos bens penhorados à originária devedora estando pendente impugnação judicial deduzida pelo responsável subsidiário e estando a execução suspensa em
relação a este até à excussão dos bens daquela
A decisão recorrida, a fls. 79 a 83 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida pela ora
recorrente contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde, datado de 07.03.2014,
que determinou a venda dos bens penhorados no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1902
2004 0100 0500 por meio de proposta em carta fechada, a decorrer entre os dias 2/04/2014 e o dia
17/04/2014, mantendo o despacho reclamado, fazendo sua a fundamentação de decisão de idêntico
teor, proferida em reclamação do mesmo reclamante, mas deduzida do despacho proferido, no mesmo
processo executivo em 12.08.2013 (e a que se refere o n.º 18 do probatório fixado) – cfr. decisão recorrida, a fls. 81, verso, a 83, frente, dos autos.
Não se conforma com o decidido a recorrente, bem sabendo – como aliás demostra nas suas
alegações de recurso (fls. 105 a 107 dos autos) – que sobre a questão controvertida este STA já tomou
posição, e em recurso seu, no sentido da improcedência do seu argumentário num caso, como o dos
autos, em que há decisão transitada em julgado no sentido da improcedência da impugnação por si
deduzida contra a liquidação de IRC que está na origem da dívida exequenda e que a recorrente procura
obviar a que a Administração possa executar.
Ora, o que se afirmou no Acórdão deste STA do passado dia 28 de Maio (recurso n.º 523/14), e
pelos fundamentos dele constantes e que também aqui se acolhem, é o que aqui se reafirma, julgando
improcedente o recurso e confirmando a decisão recorrida que julgou improcedente, por não provada,
a reclamação, mantendo o acto reclamado.
Escreveu-se neste Acórdão, que a recorrente com certeza bem conhece:
«No historial do processo começamos por destacar que a recorrente, devedora originária instaurou
impugnação judicial do acto de liquidação Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, relativo
ao ano de 2001, no valor de €2.375.610,63, que foi julgada improcedente, por decisão transitada em
julgado. Para cobrança coerciva de tal dívida tributária foi instaurado o processo de execução fiscal
nº1902200401000500, onde foram penhorados todos os bens conhecidos da devedora originária, cujo
valor patrimonial se apresenta como insuficiente para garantir o montante exequendo e acrescido.
A execução foi revertida contra o responsável subsidiário que, igualmente instaurou processo de
impugnação judicial do mesmo acto de liquidação, ainda pendente. Não foram penhorados quaisquer
bens ao responsável subsidiário.
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Para suster os termos da execução, uma vez que o valor dos bens penhorados era insuficiente para
garantir o montante em dívida, a devedora originária apresentou-se a prestar garantia pelo montante não
coberto pelos bens penhorados através de 3 imóveis e um crédito sobre o D… A Administração Tributária
considerou que era insuficiente esta garantia, pela provável incobrabilidade do crédito e pelo pequeno
valor dos bens imóveis oferecidos, não determinando a suspensão da execução. Tal decisão foi objecto
de reclamação do Acto do órgão de Execução Fiscal que foi julgada improcedente em 20.12.2013, por
sentença proferida no processo n.º 2182/13, já transitada em julgado, em 06/01/2014.
Entretanto foi determinada a venda que ainda não logrou o seu objectivo por falta de comprador
dos bens penhorados.
Contra a realização da venda insurge-se a recorrente com fundamento em estar pendente uma
impugnação judicial instaurada pelo devedor subsidiário.
A recorrente impugnou o acto de liquidação tendo tal acção sido julgada parcialmente procedente,
esgotando todos os meios graciosos e contenciosos ao seu alcance para discutir a exigibilidade do
imposto liquidado. No que se refere à sua esfera jurídica, como refere a sentença recorrida, resta-lhe
pagar o montante em dívida.
Como pessoa jurídica não se confunde com o responsável subsidiário, nem a ela aproveita, neste
caso em que já perdeu a sua impugnação judicial, o que venha a ocorrer no processo de impugnação
deduzido por esse responsável. Não há uma dupla possibilidade de impugnar o acto de liquidação que
a recorrente possa usar duas vezes, uma por ela própria e outra através do responsável subsidiário.
O que venha a ser decidido nesta segunda impugnação judicial terá repercussão na esfera jurídica
do responsável subsidiário, no limite apagando mesmo a sua responsabilidade pelo pagamento da dívida,
ou, do que dela restar, após a excussão dos bens do devedor principal, mas deixará incólume a obrigação
da devedora principal pagar o montante do imposto liquidado, uma vez que este, aqui recorrente, discutiu
a legalidade desse acto de liquidação, com sucesso parcial e por decisão transitada em julgado.
Para além disso, no que à recorrente diz respeito a execução fiscal apenas pode ser suspensa
se – artº 169º do Código de Procedimento e Processo Tributário – estando pendente a discussão sobre
a legalidade ou exigibilidade da dívida exequenda, cumulativamente, for prestada de garantia, nos termos dos artigos 195º ou 199º do CPPT, ou quando a penhora garanta a totalidade da dívida exequenda
e dos acréscimos legais, ou quando haja logrado obter a dispensa de prestação de garantia. (art. 52º
LGT e 170º CPPT).
Ora verifica-se que os bens penhorados são insuficientes para garantir a dívida exequenda e
acrescido, a caução que foi prestada é insuficiente, ainda que adicionada ao valor dos bens penhorados
para o mesmo efeito e que, não foi concedida a dispensa de garantia.
Assim, a pendência do processo de impugnação, fosse quem fosse que o houvesse instaurado, por
si só não determina a suspensão da execução.
Na ausência de fundamento legal para suspender a execução, tem ela que prosseguir os seus termos,
neste caso, com a venda por ter atingido mesmo essa fase processual. O acto do Chefe do Serviço de
Finanças de Vila do Conde que determinou a venda não enferma de qualquer ilegalidade, sendo tão só
o corolário lógico e legal dos termos do processo de execução, face à não prestação de garantia idónea
para que seja determinada a suspensão da execução.
Se assim não fosse, no caso concreto, cairíamos num impasse em que não se poderia avançar
para a penhora de bens do revertido sem estarem excutidos todos os bens do devedor originário, mas
não se podiam vender os bens do devedor originário porque o revertido deduziu impugnação e não
prestou qualquer garantia.
O revertido tem o seu património salvaguardado enquanto não se esgotarem os bens da devedora
originária. Mas não pode a devedora originária conseguir, sem prestar garantia, que os seus bens que
estão penhorados, não sejam vendidos e que a execução avance para o seu objectivo último de obtenção
do pagamento do montante exequendo.
Carece, pois de fundamento legal a pretensão formulada pela recorrente.
Deliberação
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.» (fim de citação).
Improcede, deste modo, a pretensão da recorrente de revogação da decisão recorrida quanto ao
mérito da reclamação.
6.2 Da condenação da reclamante em sanção pecuniária no montante de 10 Unidades de Conta
A decisão recorrida condenou a recorrente a sanção pecuniária, no montante de 10 Unidades
de Conta, nos termos do n.º 6 do artigo 278.º do CPPT, fundamentando esta condenação nos termos
seguintes:
«(…) a reclamante já usou dos meios processuais que tinha ao seu dispor, obteve uma sentença,
com a qual não se conformou, na qual foi apreciados os fundamentos invocados na presente reclamação
embora estando em causa um despacho com data diferente.
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Como refere o Sr. Conselheiro Jorge Lopes de Sousa (in Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado, Áreas Editora, II volume, pág 667 e seg.), na anotação ao artigo 278º
“Pretende-se com a ameaça da aplicação de uma sanção pecuniária evitar que os interessados
utilizem a reclamação com fins dilatórios ou sem o cuidado exigível, perturbando a tramitação do
processo de execução fiscal com a subida imediata da reclamação, que é corolário da invocação
de prejuízo irreparável.”
Resulta assim, invocando a mesma questão de direito, que a reclamante pretende perturbar a
tramitação do processo de execução fiscal, com questões a latere, quando já tinha obtido uma decisão,
com trânsito em julgado.
Assim, na referida sentença foram ponderados os argumentos, pelo que a sua submissão novamente ao Tribunal, carece de fundamento razoável, permitindo a condenação em multa da reclamante
(Neste sentido acórdão do STA n.º 0354/08 de 25.06.2008 disponível em www.dgsi.pt).» (fim de
citação).
Alega a recorrente, porém, que não promoveu um uso reprovável do processo, pelo que não há
razão para a condenação como litigante de má-fé (cfr. conclusão 15 das suas alegações de recurso).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal defende que, quanto
à condenação em multa, o recurso deve proceder, porquanto lhe parece que a questão ora suscitada
se situa ainda ao nível de uma dúvida razoável, tanto mais que está em causa o acto de venda (cfr.
parecer, a fls. 139 dos autos).
Parece-nos, porém, nas circunstâncias do caso, plenamente justificada a condenação em sanção
pecuniária no montante de 10 UCs ao abrigo do n.º 6 do artigo 278.ºdo CPPT, não porque o fundamento apresentado pela recorrente na sua reclamação fosse, em abstracto, irrazoável, antes porque se
mostra irrazoável a submissão reiterada da mesma questão jurídica - depois de já obtidas decisões (de
1.ª instância e do STA) no sentido da respectiva improcedência – em relação aos sucessivos despachos
que o órgão de execução fiscal vai proferindo no processo de execução fiscal tendentes à concretização
da venda executiva.
Também aqui a decisão recorrida não merece censura.
6.3 Da requerida dispensa do remanescente da taxa de justiça
Nas suas contra-alegações de recurso vem a Fazenda Pública requerer a dispensa do remanescente da taxa de justiça devida, ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 6.º do Regulamento das Custas
Processuais.
Dispõe o referido preceito que “nas causas de valor superior a €275 000, o remanescente da taxa
de justiça é considerado na conta a final, salvo se a especificidade da situação o justificar e o juiz de
forma fundamentada, atendendo designadamente à complexidade da causa e à conduta processual das
partes, dispensar o pagamento”.
Entendemos que o facto de o presente recurso ter sido decidido por remissão para um Acórdão
anterior deste STA que tratou já exactamente da mesma questão justifica a dispensa do remanescente
da taxa de justiça no recurso, pois que a decisão da causa se tornou, por via da existência de anterior
decisão de data muito recente, de complexidade inferior à comum. E também a conduta processual das
partes no recurso não merece censura que obste à dispensa do remanescente da taxa de justiça.
No que à decisão de primeira instância respeita, entende-se ser o Tribunal “a quo” que deve
pronunciar-se sobre a requerida dispensa.
Determina-se, pois, nos termos do n.º 7 do artigo 6.º do Regulamento das Custas Processuais, a
dispensa do remanescente da taxa de justiça devida pelo recurso, como requerido pela recorrida.
- 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, com dispensa do remanescente da taxa de justiça devida pelo recurso,
como requerido e supra justificado.
Lisboa, 23 de Julho de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Ascensão Lopes — Fonseca
da Paz.

Acórdão de 30 de Julho de 2014.
Assunto:
Prestação de garantia. Extinção da execução. Reclamação de acto praticado pelo
órgão da execução fiscal. Inutilidade superveniente da lide.
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Sumário:
I — A inutilidade superveniente da lide (que constitui causa de extinção da instância - alínea e) do art. 277º do CPC) verifica-se quando, por facto ocorrido na
pendência da instância, a solução do litígio deixe de interessar, por o resultado
que a parte visava obter ter sido atingido por outro meio.
II — Visando-se, com a prestação da garantia, obter a suspensão da execução fiscal
em face de invocada dedução de impugnação judicial da liquidação subjacente
à dívida exequenda (nº 1 do art. 169º do CPPT), o interesse na prestação dessa
garantia substancia-se quer na evitação da penhora de bens, quer no impedimento
da prossecução da execução fiscal, pelo que, extinta esta pelo pagamento da quantia exequenda, este procedimento de prestação de garantia deixa de ter utilidade
e nessa medida deixa de fazer sentido continuá-lo para discutir a legalidade da
decisão de deferimento ou indeferimento da garantia oferecida, uma vez que, ainda
que se venha a decidir pela sua anulação, os efeitos de tal anulação já não são
relevantes, por se tratar de efeitos dirigidos ao processo de execução fiscal.
Processo n.º 875/14-30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A…………, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto na reclamação de acto do órgão de execução fiscal n.º 742/
14.3BEPRT, julgou extinta a respectiva instância, por impossibilidade superveniente da lide.
1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I. Como resulta dos autos, estava em causa nos presentes autos sindicar judicialmente a legalidade
de um despacho administrativo, proferido pelo órgão de execução fiscal, nos termos do qual foi indeferida a prestação de garantia através de fiança por se considerar que a mesma não era idónea — sendo
que, no interim, a Recorrente aderiu ao regime estabelecido no DL n.º 151-A/2013 (Que estabelece
o Regime Excepcional de Regularização de Dívidas Fiscais e à Segurança Social) para, desse modo,
beneficiar da anulação dos juros compensatórios e do acrescido.
II. É inquestionável que o pagamento da dívida exequenda esgota o objecto do processo de execução
fiscal — que, precisamente, foi encetado para cobrança coerciva daquela quantia - mas a Recorrente
manifestou interesse na apreciação judicial da reclamação apresentada invocando expressamente que
pretendia accionar o meio judicial adequado ao ressarcimento dos eventuais prejuízos provocados pela
decisão reclamada na medida em que o Tribunal a quo concluísse, com força de caso julgado, que tal
decisão administrativa era ilegal.
III. Vale isto por dizer que, em sede de acção de responsabilidade civil, o acto ilícito da Administração Tributária seria composto, precisamente, pela decisão que indeferiu a prestação da garantia — sendo que a Recorrente apenas se sentiria legitimada a accionar judicialmente o Estado se, e na
medida em que estivesse previamente munida de uma decisão judicial favorável nos presentes autos.
IV. Na douta decisão recorrida, entende o Tribunal a quo outrossim que, atenta a extinção do
processo de execução fiscal, é impossível a prossecução e o conhecimento da lide por desaparecimento
do seu objecto.
V. Ora, o objecto da reclamação judicial é constituído pelo despacho administrativo que julgou
pela falta de idoneidade da garantia prestada e, porque tal despacho não foi anulado, manteve-se no
ordenamento jurídico.
VI. Salvo o devido respeito, o desaparecimento do objecto da acção apenas sucede nos casos em
que foi deduzida oposição à execução fiscal porquanto o “pedido tipo” no processo de oposição é constituído, precisamente, pela extinção do processo executivo, pelo que, uma vez efectuado o pagamento
da quantia exequenda, desaparece o objecto da lide executiva.
VII. Logo, ao contrário do decidido pelo Tribunal a quo, e uma vez que o despacho administrativo
não foi revogado ou anulado, não desapareceu o objecto da acção.
VIII. Vai nesse sentido a Jurisprudência (Cfr. Ac. STA de 23.01.2013, dado no proc. n.º 01498/12)
deste Venerando Tribunal:
«I - O pedido, na reclamação de acto do órgão da execução fiscal, é a de anulação do acto reclamado por ilegalidade deste, e não a de extinção da execução (como na oposição à execução fiscal).
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II - Por isso, enquanto o acto reclamado se mantiver na ordem jurídica - ou seja, salvo nos casos
em que venha a ser revogado ou anulado — não pode concluir-se com acerto que a reclamação que o
tem por objecto se tornou supervenientemente inútil em razão da extinção da execução fiscal.
III - Impõe-se, pois, o conhecimento do mérito da reclamação, não obstante a execução fiscal na
qual foi praticado o acto reclamado tenha sido entretanto extinta».
IX. Através do disposto no seu artigo 222º, a Lei de Orçamento de Estado para 2013 veio introduzir um novo n.º 3 no art. 176º do Código de Procedimento e de Processo Tributário — o qual estatui
que o facto de o processo de execução fiscal se extinguir por pagamento, não prejudica o controlo
jurisdicional da actividade do órgão de execução fiscal, nos termos legais, caso se mantenha a utilidade
da apreciação da lide.
X. Procedendo à interpretação do sobredito normativo em causa, refere o Tribunal a quo que o
mesmo «corresponde à aceitação expressa por parte do legislador de que nem sempre as situações de extinção da execução fiscal por pagamento da dívida exequenda e acrescido resultam na extinção da lide.».
XI. A lei não restringe o seu âmbito de aplicação, explicita ou implicitamente, às situações concretas
identificadas pelo Tribunal a quo e analisadas pela Jurisprudência — ou seja, apenas os casos em que,
apesar do pagamento e a consequente extinção da execução, se mantém utilidade no conhecimento da
oposição.
XII. Como resulta da sentença recorrida, o Tribunal a quo apenas faz uma interpretação da norma
à luz do objecto do processo executivo (cobrança coerciva da dívida exequenda) e, sobretudo, à luz
dos fundamentos de oposição à execução (inexigibilidade ou ilegalidade quando a lei não faculta meio
de reacção).
XIII. Para além de a questão factual não ser a mesma, a referida Jurisprudência invocada pelo
Tribunal a quo foi proferida quando ainda não estava em vigor o artigo 176º n.º 3 do Código de Procedimento e Processo Tributário — pelo que a interpretação que se impõe do artigo 176º n.º 3 do Código
de Procedimento e de Processo Tributário, tem de ser feita nos estritos termos constantes na letra e
espírito da lei, ou seja, aferindo as situações em que, apesar do pagamento, se mantém a utilidade na
apreciação da lide.
XIV. Note-se que, no caso dos autos, o Tribunal a quo nem sequer julgou pela inutilidade da
lide mas, outrossim, pela sua impossibilidade, mas ainda que o Tribunal a quo tivesse julgado pela
inutilidade superveniente da lide, nem assim se justificava a extinção da instância – face ao manifesto
(e manifestado) interesse da Recorrente na obtenção de uma decisão que julgasse ilegal a decisão
administrativa impugnada.
XV. A inutilidade na prossecução da lide deve ser aferida em termos objectivos, e no caso dos
autos a Recorrente expressamente manifestou o seu interesse no prosseguimento da lide, e justificou a
sua pretensão no facto de que a prolação de uma decisão judicial favorável colocá-la-ia numa situação
jurídica diferente daquela que existia antes da acção ser posta em juízo.
XVI. Estamos, portanto, na “coutada” do interesse processual – sendo que o interesse processual
em demandar é aferido pelas vantagens na obtenção de tutela Judicial para o impetrante.
XVII. Como explicado pela nossa doutrina, «A utilidade da lide é uma utilidade jurídica e que,
por consequência, a lide se mantém útil enquanto o Recorrente puder retirar em resultado da anulação do ato, uma qualquer vantagem juridicamente relevante não sendo forçoso que a anulação seja
suscetível de levar à reconstituição na integralidade da situação actual hipotética.» (Sic, Ac. TCAS,
de 21.11.2013, dado no proc. n.º 07623/11, e, no mesmo sentido, Ac. do Pleno do STA de 30.10.2002
no Rec. n.º 38242, de 08.05.2007 no Proc. n.º 1163/06 e de 18.09.2007 no Proc. n.º 1272/05. Cfr.
igualmente Mário Aroso de Almeida, “Comentário ao Acórdão do STA de 30/9/1997, rec. n.º 39858”,
Cadernos da Justiça Administrativa, n.º 8, p. 49).
XVIII. No caso dos autos, a Recorrente levou à consideração do Tribunal a quo que, por força da
anulação judicial do acto reclamado, obteria uma considerável e relevante vantagem jurídica: a de ter
por preenchido, através de decisão judicial transitada em julgado, um dos pressupostos da responsabilidade civil extracontratual do Estado — a prática de acto ilícito.
XIX. Note-se que a necessidade de recorrer à via judicial, enquanto concretização do interesse
processual, não tem que ser uma necessidade absoluta, a única ou última via aberta para a realização
da pretensão formulada.
XX. Concomitantemente, a inutilidade do prosseguimento da lide verificar-se-á quando seja patente,
de forma objectiva, a insubsistência de qualquer interesse, beneficio ou vantagem jurídica.
XXI. No caso dos autos, é inequívoca a utilidade para a Recorrente no prosseguimento da lide
para prolação de uma decisão judicial que se pronuncie sobre a legalidade do despacho administrativo
que indeferiu a prestação de garantia.
XXII. No âmbito da ponderação dos pressupostos processuais, os princípios antiformalistas, “pro
actione” e “in dubio pro favoritate instanciae” impõem uma interpretação que se apresente como a mais
favorável ao acesso ao direito e a uma tutela jurisdicional efectiva (Ac. STA de 30.04.2008, dado no
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proc. n.º 0850/07 e, no mesmo sentido, os acórdãos STA de 09.04.02, no recurso n.º 48200, de 11.05.00,
no recurso n.º 45903 e de 10.07.97, no recurso n.º 35738).
XXIII. No caso em apreço o Tribunal a quo interpretou e aplicou o artigo 176 n.º 3 do Código de
Procedimento e Processo Tributário no sentido que mais desfavorece o acesso da Recorrente à tutela
jurisdicional efectiva — na medida em que impede a obtenção de uma decisão que lhe é manifestamente
útil (Sic, Ac. STA de 06.02.03, no rec. n.º 128/03).
XXIV. De resto, por força do estabelecido no artigo 92 n.º 3 da LGT, seríamos sempre levados
a concluir que o facto de o contribuinte aderir a um regime que lhe atribui “vantagens no conjunto de
certos encargos ou condições” não preclude o direito de acesso à tutela jurisdicional efectiva (Cfr. Ac.
STA de 09.10.2002, dado no proc. n.º 0213/02. Com idêntica ponderação Cfr. Ac. STA de 06.03.2013,
dado no proc. n.º 0711/12, e, no mesmo sentido, Acs. proferidos em 07.10.2009, 25.03.2009, 26.05.2010,
04.05.2011 e 27.06.2012, nos Processos, respectivamente, nºs. 714/09, 985/08, 24/10, 982/10, e
430/12. Cfr. também Saldanha Sanches, A indisponibilidade do direito à impugnação, Fisco, n.º 69,
pp. 60-69).
XXV. Ao assim não ter entendido, incorreu o Tribunal a quo em erro de julgamento de direito —
mormente por errada interpretação e aplicação do disposto nos artigos 176º n.º 3 do CPPT, 277º e) do
CPC e 9º n.º 3 da LGT.
Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da decisão recorrida.
1.2 Não foram apresentadas contra alegações
1.3 O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes, além do mais:
«(…)
3. Nas suas alegações considera a Recorrente que a decisão recorrida fez uma incorrecta interpretação e aplicação da lei e “equivale a coarctar os seus direitos a uma plena e efectiva tutela jurisdicional”.
Para tanto alega que o objecto da reclamação é o despacho de indeferimento do pedido de prestação de garantia, o qual é distinto da extinção da execução fiscal, e nessa medida não desapareceu o
objecto da acção.
Com a prestação de garantia a Recorrente visava obter a suspensão da execução fiscal ao abrigo do
disposto no artigo 169º do CPPT. Ou seja, verificando-se alguma das causas de suspensão da execução
fiscal previstas no n.º 1 do artigo 169º do CPPT, o executado será notificado para prestar garantia, sob
pena de penhora de bens que assegurem o pagamento da quantia exequenda — do citado preceito legal.
Daí decorre que o interesse do executado na prestação de garantia é não só evitar a penhora de bens,
como o prosseguimento da execução fiscal. Extinta esta pelo pagamento da quantia exequenda, parece
óbvio que o procedimento de prestação de garantia deixou de ter utilidade e nessa medida deve ser
encerrado. Daí que se o procedimento em causa deve ser encerrado, parece não fazer sentido discutir a
legalidade da decisão de indeferimento da garantia oferecida, uma vez que ainda que se venha a decidir
pela sua anulação, os efeitos de tal anulação são irrelevantes, por os seus efeitos serem dirigidos ao
processo de execução fiscal.
E terá sido nesta perspectiva que o tribunal recorrido decidiu extinguir a instância da reclamação
apresentada contra tal decisão de indeferimento, ainda que ao invés da invocada impossibilidade superveniente da lide se esteja antes perante uma inutilidade superveniente da lide.
Entende, contudo, a Recorrente que depois de ser ouvida sobre tal matéria e ter invocado interesse relevante no prosseguimento dos autos, não podia o tribunal recorrido determinar a extinção da
instância.
Para a Recorrente, a instância continua a ter a sua utilidade, uma vez que a decisão a declarar
ilegal a decisão de indeferimento da garantia oferecida lhe possibilita posteriormente propor uma acção
de responsabilidade contra o Estado por danos sofridos com tal decisão.
Estamos, assim, perante interesse indirecto na declaração de ilegalidade do acto.
Como se referiu supra, o procedimento de prestação de garantia está intimamente conexionado
com a pendência do processo de execução fiscal, cuja suspensão aquela garantia visa obter. A tutela
pretendida pela Recorrente com a propositada da reclamação ao abrigo do artigo 276º do CPPT consistia
na anulação da decisão de indeferimento do pedido de prestação de garantia, a fim de ser substituída
por outra que considerasse idónea a fiança prestada pela sociedade fiadora e desse modo obtivesse a
suspensão dos autos de execução fiscal. Ou seja, a pretensão da reclamante e aqui Recorrente não é
tanto na anulação dos eventuais efeitos do acto pretensamente ilegal mas neste caso na sua substituição
por outro de conteúdo positivo e que lhe conferisse uma situação vantajosa. Não está aqui em causa a
reconstituição de uma situação anterior à prática do acto que se visa anular, mas sim obter uma posição
jurídica em resposta à instauração do processo executivo. Extinto este processo executivo fica esvaziada
de qualquer conteúdo útil a referida pretensão, motivo pelo qual a tutela que a Recorrente pretendia ao
apresentar a reclamação do artigo 276º do CPPT se revela de igual modo inócua. A situação jurídica que
obteria com a eventual procedência da reclamação não diferiria da actual situação jurídica, já que não
se alcança qual a vantagem ou beneficio que resultaria da atribuição da tutela requerida. A pretendida
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suspensão da execução fiscal a fim de a sua situação perante o Fisco se considerar regularizada e a
pendência de tal processo não lhe acarretar desvantagens no exercício da sua actividade, deixa de ter
qualquer conteúdo útil com a extinção daquele processo.
Por outro lado, não se alcança em que termos a decisão de anulação da decisão de indeferimento
do pedido de prestação de garantia se mostraria vantajosa para efeitos de eventual propositura de acção
de responsabilidade civil extracontratual, sendo certo que a pretensa ilegalidade daquele acto não se
confunde com a sua ilicitude.
Entendemos, assim, que a sentença recorrida não padece do vício que lhe é assacado pela Recorrente, a qual deve ser confirmada e o recurso ser julgado improcedente.»
1.4. Com dispensa de Vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados, com relevo para a apreciação da questão da «viabilidade do prosseguimento dos presentes autos» os factos seguintes:
a) Em 14.05.2013, foi instaurado o processo executivo a correr termos sob o n.º 805201301104691
para cobrança coerciva de IRC relativo ao ano de 2009, no valor de € 832.701,44 (cfr. fls. 3 e informação oficial prestada a fls. 367 e 367 verso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para
todos os efeitos legais);
b) Em 2013.06.19, para suspensão do processo executivo n.º 1805201301104691, a executada, ora
Reclamante, ofereceu garantia na modalidade de fiança prestada pela sociedade A…, SA., pelo valor
de € 1.055.818,74 (cfr. doc. junto a fls. 6 e 6 verso e informação oficial prestada a fls. 367 e 367 verso,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
c) Em 2013.10.22, por Despacho da Exma. Senhora Directora de Finanças Adjunta da Direcção
de Finanças do Porto foi indeferido o requerimento de prestação de garantia na modalidade de fiança,
no entendimento de que a mesma era inidónea (cfr. fls. 80 a 83 verso, 125 a 127 verso e informação
oficial prestada a fls. 367 e 367 verso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos
os efeitos legais);
d) Em 2013.11.20, a executada procedeu ao pagamento do imposto em cobrança coerciva no processo executivo n.º 1805201301104691 no âmbito do regime excepcional de regularização de dívidas
de natureza fiscal aprovado pelo Decreto Lei n.º 151-A/2013 (cfr. informação oficial prestada a fls. 367
e 367 verso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
e) Em 2013.12.27, o processo n.º 1805201301104691, que está na génese do acto reclamado, foi
declarado extinto por pagamento nos termos do Decreto-Lei n.º 151-A/2013 que aprovou um regime
excepcional de regularização de dívidas de natureza fiscal (cfr. informação oficial prestada a fls. 367 e
367 verso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);
3.1. Considerando esta factualidade, a sentença recorrida julgou extinta a instância por «impossibilidade superveniente da lide imputável à Reclamante», nos termos da alínea e) do (actual) art. 277º
do CPC, com fundamento, como bem se sintetiza no Parecer do MP, em que «... a Reclamante não
almeja discutir nesta sede qualquer questão que colida com a legalidade ou exigibilidade do crédito
de imposto a que se arroga a Exequente, mas, tão só, a legalidade do Despacho do órgão de execução
fiscal que indeferiu a garantia que a executada oferecera para sustação dos autos executivos» e que,
assim sendo, «... extinta a execução por pagamento, queda a garantia oferecida sem qualquer objecto,
porquanto já nada cumpre suspender, pelo que ordenar o prosseguimento dos presentes autos não se
mostra minimamente consentâneo com o espírito que norteou o legislador ao introduzir o regime plasmado no n.º 3 do artigo 176º do CPPT».
3.2. Do assim decidido discorda a recorrente, invocando erro de julgamento e vício de violação
de lei, por errada interpretação e aplicação do disposto no n.º 3 do art. 176º do CPPT, na alínea e) do
art. 277º do CPC e no n.º 3 do art. 9º da LGT, e alegando, como se viu, o seguinte:
- a decisão recorrida fez uma incorrecta interpretação e aplicação da lei e “equivale a coarctar os
seus direitos a uma plena e efectiva tutela jurisdicional”;
- é que o objecto da reclamação é o despacho de indeferimento do pedido de prestação de garantia,
o qual é distinto da extinção da execução fiscal, e nessa medida não desapareceu o objecto da acção.
- em face do disposto no n.º 3 do art. 176º do CPPT, é patente que o próprio legislador prevê que
há situações em que, não obstante o pagamento da quantia exequenda, se mantém a utilidade da lide,
como é o caso dos presentes autos.
- uma decisão judicial favorável colocá-la-ia numa situação jurídica diferente daquela que existia
antes da acção ser posta em juízo: sendo que o seu interesse processual é materializado na obtenção
de uma decisão judicial, com força de caso julgado, que reputasse de ilegal o despacho administrativo
reclamado (por força da anulação judicial do acto reclamado obteria uma considerável e relevante
vantagem jurídica: a de ter por preenchido, através da decisão judicial transitada em julgado, um dos
pressupostos da responsabilidade civil extracontratual do Estado — a prática de acto ilícito).
3.3. A questão a decidir é, portanto, a de saber se a sentença enferma do alegado erro de julgamento
quanto ao julgamento de extinção da instância, por impossibilidade superveniente da lide (afigurando-
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-se-nos irrelevante, no caso, para a respectiva apreciação, que a decidida extinção da instância derive de
impossibilidade superveniente, como diz a sentença, ou de inutilidade superveniente, como alega o MP).
Vejamos.
4.1. Nos termos do disposto no art. 276º do CPPT, são susceptíveis de reclamação para o TT de
1ª instância, as decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da AT que no
processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado.
E também o art. 97º, n.º 1 do CPPT prevê, como parte integrante do chamado processo judicial
tributário, o recurso, no próprio processo, dos actos praticados na execução fiscal, tal como também
nos termos do n.º 2 do art. 103º da LGT se garante aos interessados o direito de reclamação para o juiz
da execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração
tributária.
Por outro lado, como é sabido, a impossibilidade ou inutilidade superveniente da lide (que constitui
causa de extinção da instância - alínea e) do art. 277º do CPC) verifica-se quando, por facto ocorrido
na pendência de tal instância, «a pretensão do autor não se pode manter, por virtude do desaparecimento dos sujeitos ou do objecto do processo, ou encontra satisfação 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.» (1)
No caso, tendo a Fazenda Pública instaurado contra a recorrente a execução fiscal n.º 1805201301104691,
para cobrança da quantia de 832.701,44 Euros, esta, invocando a impugnação da liquidação subjacente
à dívida exequenda, pediu a suspensão da execução, mediante a prestação de garantia, no valor de
1.055.818,74 Euros, por meio de fiança prestada pela sociedade “A… S.A.”. E tendo aquele pedido sido
indeferido (por despacho proferido em 22/10/2013, pela sra. Directora Distrital de Finanças adjunta)
com o fundamento na inidoneidade da garantia, a recorrente reclamou do acto praticado pelo OEF
(reclamação nos termos do art. 276º do CPPT) para o TT de 1ª instância (TAF do Porto), alegando a
ilegalidade daquele despacho.
Entretanto, também em 20/11/2013 a executada/recorrente procedeu ao pagamento do imposto
objecto de cobrança coerciva neste processo, ao abrigo do regime excepcional de regularização de
dívidas aprovado pelo DL n.º 151- A/2013, tendo, no seguimento, sido proferido, em 27/12/2013, no
processo executivo, despacho a declarar «o processo extinto» por pagamento.
E foi em face destes elementos que a sentença recorrida julgou extinta a instância, por impossibilidade superveniente da lide imputável à reclamante.
4.2. Ora, visando a recorrente, com a prestação da garantia, obter a suspensão da execução fiscal
em face da invocada dedução da impugnação judicial da liquidação subjacente à dívida exequenda (nº 1
do art. 169º do CPPT), o interesse na prestação dessa garantia substancia-se quer na evitação da penhora
de bens, quer no impedimento da prossecução da execução fiscal. Daí que, extinta esta (execução fiscal)
pelo pagamento da quantia exequenda, seja de concluir que este procedimento de prestação de garantia
deixou de ter utilidade e nessa medida deve ser encerrado: e se o procedimento deve ser encerrado,
deixa de fazer sentido continuá-lo para discutir a legalidade da decisão de deferimento ou indeferimento da garantia oferecida, uma vez que ainda que se venha a decidir pela sua anulação, os efeitos
de tal anulação já não são relevantes, por se tratar de efeitos dirigidos ao processo de execução fiscal.
Não colhe, assim, a alegação da recorrente, no sentido de que a instância continua a ter utilidade,
porque a decisão a declarar ilegal a decisão de indeferimento da garantia oferecida lhe possibilita posteriormente propor uma acção de responsabilidade contra o Estado por danos sofridos com tal decisão:
e, por isso, depois de ela (reclamante) ter sido ouvida sobre tal matéria e ter invocado o dito interesse
relevante no prosseguimento dos autos, não podia o tribunal recorrido determinar a extinção da instância.
Na verdade, uma vez que o procedimento de prestação de garantia está intrinsecamente conexionado, quer com a pendência do processo de execução fiscal (a prestação de garantia visa suspender
este processo de execução), quer com a pendência do processo de impugnação judicial da liquidação
subjacente à dívida exequenda, então, o indeferimento do pedido inerente a tal procedimento só poderá
reconduzir-se a um acto lesivo cujo efeito negativo para a esfera jurídica do contribuinte se traduz,
precisamente, no prosseguimento da execução fiscal. E, assim, como bem aponta o MP, também a tutela
que a recorrente pretende obter com a dedução da presente reclamação ao abrigo do art. 276º do CPPT
(em que se pede a anulação da decisão de indeferimento do pedido de prestação de garantia e a sua
substituição por outra decisão que considerasse idónea a fiança prestada pela sociedade fiadora, desse
modo obtendo a suspensão da execução fiscal) não se reconduz a uma tutela que também abranja a
anulação dos eventuais efeitos do acto pretensamente ilegal (e, nesse caso, a sua substituição por outro
de conteúdo positivo e que conferisse à reclamante uma situação vantajosa): não está aqui em causa
a reconstituição de uma qualquer situação anterior à prática do acto que se visa anular, mas sim obter
uma posição jurídica em resposta à instauração do processo executivo.
Daí que se entenda não ser aplicável ao presente caso a jurisprudência e a doutrina invocadas e
referenciadas nas Conclusões VIII e XVII, sendo que, especificamente quanto ao acórdão deste STA,
de 23/1/2013, no proc. n.º 01498/12, estava em causa situação diversa da presente: o recurso para o STA
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visava, ali, a parte da decisão que, embora proferida numa reclamação do art. 276º do CPPT, julgara
extinta a instância quanto ao pedido de declaração de prescrição da dívida. (2)
Em suma, no caso dos autos, extinto que foi o processo executivo, perde utilidade a pretensão
jurídica que integra e consubstancia a reclamação apresentada pela recorrente e também a situação
jurídica (suspensão da execução, impedindo o seu prosseguimento e a consequente penhora de bens da
executada) que a recorrente poderia obter se eventualmente procedesse a reclamação, em nada diferiria
da situação jurídica actual, já que a execução findou.
E, por outro lado, também não se vislumbra em que termos a posterior decisão que, eventualmente,
anulasse a decisão do OEF de indeferimento do pedido de prestação de garantia, se mostraria vantajosa,
na esfera jurídica da recorrente, para efeitos de eventual propositura de acção de responsabilidade civil
extracontratual contra o Estado: nem a pretensa ilegalidade daquele acto de indeferimento de prestação
de garantia, com a consequente anulação do despacho reclamado, se confunde com a ilicitude do facto,
nem a eventual propositura de uma tal acção depende de qualquer despacho a proferir na reclamação,
em termos de poder afirmar-se que, não obstante tenha findado o processo de execução fiscal, se mantêm (para efeitos do impedir a aplicação do disposto na alínea e) do art. 277º do CPC) o interesse ou a
necessidade da solução do litígio espelhado nesta reclamação do art. 276º do CPPT.
Improcedem, portanto, as Conclusões do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 30 de Julho de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — José Veloso — Maria Benedita
Urbano.
(1) José Lebre de Freitas, João Redinha, Rui Pinto, Código de Processo Civil anotado, Vol. 1º, 2ª ed., 2008, anotação 3
ao art. 287º, p. 512.
(2) E também no recente acórdão de 2/7/2014, no proc. 0713/14, estava em causa situação diversa da dos autos: tendo
sido proferida decisão expressa do OEF indeferindo o pedido de dispensa de prestação de garantia requerido por um responsável subsidiário contra quem foi revertida a execução, decidiu-se que, tendo este reclamado nos termos do art. 276º do CPPT
de tal indeferimento, subsiste a utilidade objectiva da lide mesmo que, posteriormente, o processo de execução fiscal venha a
ser suspenso com fundamento em “excussão-reversão”, porquanto o responsável subsidiário mantém interesse na contestação
daquela decisão de indeferimento, sob pena da mesma se consolidar no processo.

Acórdão de 6 de Agosto de 2014.
Assunto:
Penhora. Dispensa da prestação de garantia. Excesso de pronúncia.
Sumário:
I — Verifica-se a nulidade da sentença por excesso de pronúncia se nesta se conhece
questão que não foi suscitada nem é do conhecimento oficioso (art. 125.º, n.º 1,
do CPPT).
II — A execução fiscal, nos casos em que foi admitida liminarmente a oposição, não
deve prosseguir contra o oponente antes de esgotado o prazo que a lei lhe concede
para garantir o pagamento da dívida exequenda e do acrescido (cfr. art. 169.º,
n.ºs 1, 7 e 10 do CPPT).
III — Do mesmo modo, não deve prosseguir a execução fiscal enquanto não estiver
decidida a requerida dispensa de prestação da garantia, admitida pelo n.º 4 do
art. 52.º da LGT e pelo art. 170.º do CPPT.
IV — É ilegal a penhora ocorrida antes de ter sido proferido despacho que decida um
anterior pedido de isenção de prestação da garantia.
Processo n.º 742/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
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Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de reclamação de actos do órgão de execução fiscal com o n.º 2203/13.9BELRS
1. RELATÓRIO
1.1 A………… (a seguir Executado, Reclamante ou Recorrido), invocando o disposto nos arts. 276.º
e 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), reclamou judicialmente dos actos
de penhora do saldo de uma sua conta bancária e de 1/6 do seu vencimento, ordenado pelo Chefe do
Serviço de Finanças de Lisboa-2, alegando que esta diligência foi efectuada antes de ser decidido o
pedido de dispensa de prestação de garantia por ele formulado na sequência da admissão da oposição
que deduziu à execução fiscal instaurada contra ele para reposição de dinheiro.
A final pediu ao Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa para:
«a) Deferir o pedido de dispensa de garantia;
b) Declarar inadmissíveis as penhoras de vencimento e de saldo bancário levadas a cabo;
c) Declarar a suspensão do processo executivo».
1.2 A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa proferiu sentença na qual, julgando procedente a
reclamação, decidiu nos seguintes termos:
«1) Anulo o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa-2, que determinou a penhora
do vencimento do executado/reclamante;
2) Anulo a decisão proferida pelo Director de Finanças Adjunto de 19/09/2013, devendo ser
substituída por outra que deverá ter em consideração todos os requisitos legais decorrentes do disposto
no art. 52.º, n.º 4, da LGT;
3) Nestes termos, até à prolação da nova decisão administrativa sobre o pedido de dispensa de
prestação da garantia, a execução fiscal dos autos fica suspensa nos termos legais».
1.3 A Fazenda Pública 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):
«4.1 Visa o presente recurso reagir contra a douta decisão que julgou a reclamação judicial
procedente, anulando a decisão da Administração Tributária que determinou a penhora de 1/6 do
vencimento do executado nos autos executivos n.º 3247201301104217, bem como determinou a anulação da decisão proferida pelo órgão de execução fiscal de indeferimento do pedido de dispensa de
prestação de garantia, nos mesmos autos executivos, e que determinou a suspensão dos referidos autos
executivos até à prolação de nova decisão pela Administração Tributária que verse sobre tal pedido
de dispensa de garantia.
4.2 Entendeu o Tribunal “a quo”, em síntese e no que à questão (i)legalidade da penhora de
vencimentos, em questão nos autos de reclamação, diz respeito, que tal penhora é ilegal, por violação
do disposto no artigo 169.º, n.ºs 1, 7 e 10, uma vez que a Administração Tributária efectuou a penhora
de 1/6 do vencimento do então executado, encontrando-se pendente um pedido de dispensa de prestação de garantia por este aduzido juntamente com a oposição judicial, também esta oportunamente
apresentada.
Ora,
4.3 É entendimento da Representação da Fazenda que a penhora, enquanto acto de trâmite do
processo executivo, não fica prejudicado com a falta de pronúncia da Administração Tributária sobre
o peticionado pedido de dispensa de prestação de garantia, sendo tal acto válido e plenamente eficaz
após a sua notificação ao executado, pois nenhum prejuízo comporta para este.
4.4 Se, posteriormente, recair decisão de indeferimento sobre o pedido de dispensa de prestação de garantia, o processo executivo segue a sua normal tramitação; se sobre ele incidir despacho
de deferimento, o processo executivo é suspenso, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 169.º do
CPPT, sendo devolvido ao executado o montante pecuniário entretanto penhorado, acompanhado de
eventuais juros legalmente determinados.
4.5 E a validade da penhora, efectuada antes da decisão do pedido de dispensa de prestação de
garantia, nem tão pouco fica prejudicada pela falta de notificação da mesma ao executado.
Aliás, acerca desta questão já se pronunciou o STA, através do seu Ac. de 06/10/2010, proferido
no processo n.º 0667/10 - 2.ª Secção, onde se refere, no seu sumário, que “... III - A notificação do
despacho que indefere o pedido de isenção de prestação de garantia e ordena a penhora não tem necessariamente de proceder a concretização desta última diligência executiva:”, bem como no seu Ac.
de 03/11/2010, proferido no âmbito do processo n.º 0784/10 - 2.ª Secção, onde se refere, no sumário,
que “... II - Segundo decorre do n.º 3 do art. 169.º do CPPT, indeferido que seja o pedido de isenção de
prestação de garantia, a execução prossegue os seus eventuais trâmites, nada obstando que se proceda
de imediato à penhora, independentemente da notificação daquele despacho.”.
Por outro lado,
4.6 e porque o reclamante, ora recorrido, no seu petitório inicial aduziu um pedido judicial de
deferimento da dispensa de prestação de garantia, o Ilustre Tribunal “a quo” conheceu de tal pedido,
considerando que a decisão da Administração Tributária que decidiu o indeferimento do pedido de
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dispensa de garantia é ilegal, entendendo que, atenta a prova documental carreada para instrução do
pedido da referida dispensa de prestação de garantia, a Administração Tributária deveria ter apreciado se a insuficiência dos bens do executado, ora recorrido, foi ou não da responsabilidade deste,
o que não fez.
4.7 No que a esta questão diz respeito, e em conclusão, o Tribunal “a quo” decidiu anular a decisão proferida pelo Director de Finanças Adjunto de 12/09/2013, que indeferiu a, pelo então executado,
peticionada dispensa de prestação de garantia, devendo tal decisão ser substituída, pela Administração
Tributária, por outra que tenha em consideração todos os requisitos legais decorrentes do disposto
no artigo 52.º, n.º 4, da LGT.
4.8 Determinou, ainda, que até à prolação de tal decisão por parte da Administração Tributária,
a execução dos autos fica suspensa nos termos legais.
4.9 É entendimento desta Representação da Fazenda que, no que a este dispositivo da decisão ora
em crise diz respeito, e salvo sempre melhor entendimento, o Ilustre Tribunal “a quo” extravasou os
limites do objecto do processo de reclamação do acto do órgão de execução fiscal no qual foi proferida
a decisão judicial ora em questão.
4.10 O objecto deste processo de Reclamação é, somente e tão só, o acto de penhora de vencimentos realizada no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3247201301104217, e não também o acto
da Administração Tributária pelo qual esta indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia
também aduzido, pelo então executado e ora recorrido, no referenciado processo de execução fiscal.
4.11 Podemos facilmente constatar este mesmo facto através da leitura do cabeçalho da peça
processual onde o então reclamante, e ora recorrido, fixa o objecto da reclamação em questão.
Aí é referido:
“A…………, titular do Cartão de Cidadão n.º (...) Executado nos autos à margem referenciados,
e, neles, melhor identificado, tendo sido notificado da penhora de vencimentos realizada no âmbito do
processo supra mencionado, (…)”.
4.12 E tanto assim é que o reclamante, ora recorrido, deduziu uma outra reclamação do órgão de
execução fiscal cujo objecto, aí sim, é a decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação
de garantia formulado pelo então executado nos mesmos autos executivos, e que corre, ainda, os seus
termos na 4.ª U.O. do Tribunal Tributário de Lisboa, sob o n.º 2204/13.7BELRS.
4.13 Aliás, caso se admitisse que nos presentes autos de reclamação estivesse também em questão
a apreciação da decisão de indeferimento do pedido de prestação de garantia, estaríamos perante
uma situação de litispendência, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 580.º, do CPC, ora aplicável
por força do disposto na alínea e) do artigo 2.º do CPPT, uma vez que se verificaria uma repetição da
mesma causa ainda não transitada em julgado.
4.14 Assim sendo, e salvo melhor entendimento, é entendimento da Representação da Fazenda que
o Ilustre Tribunal “a quo”, com a decisão ora em crise incorreu em excesso de pronúncia ao conhecer
de questões que não fazem parte do objecto do litígio em questão na presente Reclamação, sendo,
por isso, a sentença ora em crise nula, nos termos do disposto na parte final da alínea d) do n.º 1 do
artigo 615.º do CPC, aplicável ex-vi o disposto na alínea e) do artigo 2.º do CPPT, nulidade essa que,
para todos os efeitos, se invoca, com todas as legais consequências daí decorrentes.
Pelo que se peticiona o provimento do presente recurso, revogando-se a decisão ora recorrida,
assim se fazendo a devida e acostumada JUSTIÇA!».
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo,
pese embora no requerimento por que a Fazenda Pública interpôs o recurso não tenha requerido esse
efeito e, pelo contrário, tenha referido que ao recurso deveria ser atribuído efeito meramente devolutivo.
1.5 O Reclamante apresentou contra alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«1. Choca que a Recorrente fundamente a legalidade da penhora no argumento de que a mesma
não comporta prejuízo para o Executado.
2. Como se expôs na douta sentença proferida pelo tribunal “a quo”, a ilegalidade do despacho
reclamado implica uma tutela judicial efectiva, no sentido de evitar maiores prejuízos aos contribuintes.
3. Tendo, até, sido determinado o carácter urgente da reclamação.
4. O espírito do legislador foi garantir que o pedido de dispensa de garantia fosse apreciado
com a maior brevidade possível, garantindo que as penhoras não teriam lugar sem que a real situação
económica dos contribuintes fosse analisada.
5. Determina o n.º 4 do artigo 170.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário que “O
pedido de dispensa de garantia será resolvido no prazo de 10 dias após a sua apresentação”.
6. Ou seja, a Recorrente deveria ter apresentado uma decisão quanto ao pedido formulado até
15-07-2013.
7. O Recorrido só foi notificado da decisão proferida em 26-09-2013.
8. No decurso destes 2 (dois) meses em que a Recorrente, em atropelo da lei, não se pronunciou
quanto ao pedido de dispensa de garantia, o Recorrido apresentou vários requerimentos solicitando
que fosse prestada informação quanto ao andamento do processo.
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9. Sem nunca obter qualquer resposta.
10. Apesar de o pedido de dispensa de garantia e suspensão da execução se encontrar pendente e
a aguardar uma decisão por parte da Recorrente, em Agosto de 2013 a Recorrente procedeu à penhora
do vencimento e de saldo bancário titulado pelo Recorrido.
11. Assim, a 25-09-2013 (note-se, antes de ser notificado da decisão relativa ao pedido de dispensa de garantia), o Recorrido apresentou reclamação junto do Serviço de Finanças 2, pugnando
pela inadmissibilidade das penhoras levadas a cabo.
12. E, a 07-10-2013, apresentou reclamação da decisão relativa ao pedido de dispensa de garantia.
13. Tal reclamação correu termos junto da 4.ª Unidade Orgânica do Tribunal Tributário de Lisboa,
sob o número de processo 2204/13.7BELRS.
14. Tendo já sido proferida decisão que julgou totalmente procedente a reclamação judicial e que
anulou o despacho reclamado de 12-09-2013, dispensando o reclamante da prestação de garantia.
15. O presente recurso é, assim, infrutífero.
16. No âmbito dos autos à margem referenciados o Recorrido reclamou do despacho que ordenou
as penhoras.
17. E, no âmbito do processo n.º 2204/13.7BELRS, o Recorrido reclamou do despacho que indeferiu o pedido de dispensa de garantia.
18. Em ambos, o Tribunal Tributário de Lisboa deu razão ao Recorrido.
19. O tribunal “a quo” não extravasou os limites do objecto do processo.
20. O pedido formulado pelo Recorrido foi o seguinte:
“Termos em que requer a V. Exa. se digne:
a) Deferir o pedido de dispensa de garantia;
b) Declarar inadmissíveis as penhoras de vencimento e de saldo bancário levadas a cabo;
c) Declarar a suspensão do processo executivo,
Tudo nos termos dos normativos supra referidos”.
21. O tribunal “a quo” cingiu-se, assim, ao pedido formulado pelo Recorrente.
22. A ilegalidade das penhoras realizadas tem correlação directa com o deferimento do pedido
de dispensa de garantia.
23. O Recorrido reunia todos os requisitos para que lhe fosse concedida a dispensa de prestação
de garantia – conforme ficou provado no âmbito do processo n.º 2204/13.7BELRS.
24. Ainda assim, e em atropelo do disposto n.º 4 do artigo 170.º do Código de Procedimento e
de Processo Tributário, a Recorrente ordenou a penhora do vencimento e da conta bancária titulada
pelo Recorrido.
25. A ilegalidade do acto de penhora é consequência da ilegalidade do despacho que indeferiu
o pedido de dispensa de prestação de garantia.
26. Precisamente porque a Recorrente não proferiu despacho quanto ao pedido de dispensa de
prestação de garantia nos 10 dias previstos na lei, veio o Recorrido na reclamação do despacho que
ordenou a penhora peticionar o deferimento do pedido de dispensa de garantia.
27. Pedido esse, recorde-se, que à data da apresentação da reclamação ainda não tinha merecido
qualquer despacho por parte da Recorrente.
Nestes termos, e nos mais de Direito que V. Exas. doutamente suprirão, vem requerer a V. Exas.
se dignem negar provimento ao presente recurso, mantendo na íntegra a decisão proferida».
1.6 A Juíza do Tribunal a quo, pronunciando-se sobre a nulidade que a Recorrente assacou à
sentença recorrida, sustentou que «não se verifica a nulidade invocada, pois a sentença cingiu-se aos
pedidos formulados pelo reclamante» e ordenou a remessa dos autos ao Tribunal ad quem.
1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público,
o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que deve ser concedido parcial provimento
ao recurso, declarando-se nula a sentença, por excesso de pronúncia, na parte em que apreciou a legalidade do indeferimento do pedido de dispensa de prestação da garantia, e negando-se provimento ao
recurso na parte restante, assim se mantendo a sentença recorrida no segmento em que anulou os actos
de penhora cuja legalidade o Reclamante questionava. Isto, com a fundamentação seguinte (2):
«A sentença recorrida julgou procedente reclamação deduzida contra o despacho proferido pelo
Chefe do SLF de Lisboa 2, que anulou o acto de penhora de 1/6 do vencimento do recorrido e saldo
bancário, no entendimento de que antes de ser decidido o formulado pedido de dispensa de prestação
de garantia não podia ter lugar a penhora, anulou o acto de indeferimento do pedido de dispensa de
prestação de garantia e determinou a suspensão do PEF até à prolação de nova decisão sobre o pedido
de dispensa de prestação de garantia.
[…]
A recorrente, além do mais, imputa à sentença recorrida vício formal de excesso de pronúncia
e consequente nulidade, uma vez que, em seu entender, conheceu do despacho do DF Adjunto de 12
de Setembro de 2013, que indeferiu pedido de dispensa de prestação de garantia sem que tal questão
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tivesse sido suscitada pela parte nos presentes autos. E, tanto assim é que o recorrido apresentou outra reclamação judicial desse despacho que correu termos em processo autónomo pelo TT de Lisboa.
O Tribunal não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe
permitir o conhecimento oficioso de outras (artigo 608.º/2 do CPC).
O que o citado artigo proíbe é que se conheça de questões não 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 [1 Acórdão do
STA, de 29 de Abril de 2008, recurso n.º 18150, AP-DR, de 2001.11.30, página 1311].
Parece manifesto que a sentença recorrida é nula por excesso de pronúncia, nos termos do estatuído no artigo 615.º/1/d) do CPC.
De facto, o recorrido, nos presentes autos não solicitou ao tribunal recorrido que apreciasse a
legalidade do despacho de 12 de Setembro de 2013, que indeferiu pedido de prestação de garantia, pois
o acto que se impugnou nos presentes autos é apenas o acto de penhora do vencimento do recorrido
e do saldo bancário.
Como resulta de fls. 7, o pedido formulado pelo recorrido consiste em que o tribunal defira o
pedido de dispensa de garantia, anule a penhora do vencimento e saldo bancário e declare a suspensão do PEF.
É tão certo que nos presentes autos não foi sindicada a legalidade do despacho do OEF que indeferiu pedido de dispensa de prestação de garantia que, como resulta dos autos, correu processo autónomo pelo TT de Lisboa onde se sindica tal acto (processo 2204/13.7BELRS), que mereceu provimento.
A sentença recorrida ao apreciar a legalidade do acto de indeferimento do pedido de dispensa de
prestação de garantia, sem que tal lhe tenha sido pedido, incorreu no vício de excesso de pronúncia,
determinante da sua nulidade.
Por força do disposto no artigo 684.º do CPC o STA deve a suprir a nulidade, declarar em que
sentido a decisão deve considerar-se modificada e conhecer dos outros fundamentos do recurso.
Deve, assim, revogar-se e considerar-se sem efeito a decisão recorrida no segmento em que aprecia
a legalidade do acto que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia.
Analisemos, agora, os sindicados actos de penhora do vencimento e saldo bancário.
Resulta do probatório que o recorrido em 05 de Julho de 2013 deduziu oposição à execução fiscal,
tendo solicitado no mesmo requerimento, dispensa de prestação de garantia e de suspensão do PEF.
Em 12 de Setembro de 2013 tal pedido foi expressamente indeferido por despacho do Director
de Finanças Adjunto.
Entretanto, em 22 de Agosto de 2013 e 3 de Setembro de 2013 foram penhorados o saldo bancário e
1/6 do vencimento do recorrido, actos devidamente notificados ao executado, por ofícios de 22 de Agosto
de 2013 e 27 de Setembro de 2013, respectivamente, (fls. 16 dos autos e ponto 11 do probatório).
Ora, como refere o ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa 2 [2 Código de Procedimento
e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição, volume III, página 218] cuja doutrina
subscrevemos, “Embora o n.º 7 (n.º 3 na redacção inicial) do art. 169.º do CPPT estabeleça que, se
a garantia não for prestada no prazo respectivo, se procede de imediato à penhora, tem 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.
Na verdade, 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 contribuintes, reconhecido pelo artigo 52.º, n.º 4, da LGT.
No entanto, uma vez decidido o indeferimento do pedido de suspensão, deve aplicar-se o regime daquele n.º 7 do art. 169.º, procedendo-se à penhora logo que for notificado o despacho de indeferimento”.
Temos assim que entre o pedido de dispensa ou isenção de garantia e, pelo menos, do seu indeferimento o PEF esteve provisoriamente suspenso não sendo, pois, legal a efectivação das sindicadas
penhoras 3 [3 neste sentido acórdão do STA, de 2 de Maio de 2012, proferido no recurso n.º 0408/12,
disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt].
As impugnadas penhoras são, pois, manifestamente ilegais, como bem decidiu a sentença recorrida».
1.8 Entretanto, o Recorrido veio questionar o despacho de admissão do recurso, na parte em que
fixou o efeito suspensivo, alegando tratar-se de erro de escrita, susceptível de correcção ao abrigo do
disposto no art. 614.º, n.º 1, do Código de Processo Civil (CPC).
Notificada do teor do requerimento, a Fazenda Pública nada disse.
1.9 Dispensaram-se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.10 As questões suscitadas pela Recorrente são as de saber se a sentença recorrida (i) enferma
de nulidade por excesso de pronúncia, na medida em que entendeu apreciar a questão da legalidade da
decisão do Director de Finanças Adjunto de Lisboa, que indeferiu o pedido de dispensa de prestação
da garantia (cfr. conclusões 4.6 a 4.14); (ii) incorreu em erro de julgamento quando considerou ilegal
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a penhora por ter sido ordenada antes de decidido o pedido de dispensa de prestação da garantia formulado pelo Executado, ora recorrido (cfr. conclusões 4.2 a 4.5).
Há ainda que deixar uma nota no que respeita efeito do recurso e ao requerimento para correcção
do alegado erro de escrita na fixação desse efeito.
***
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
2.1.1 A sentença recorrida deu como assente a seguinte factualidade: «
1. No âmbito do processo disciplinar n.º 11/2011 que correu termos na Inspecção-Geral da Administração Interna, foi proferida decisão datada de 07/09/2011, em que foi determinada a reposição
do montante de € 94.312,76, ao arguido, A…………, ora reclamante e ……….. da Autoridade Nacional
de Protecção Civil - cfr. fls. 6 a 210 do processo executivo em apenso aos autos;
2. Em 20/10/2011, o ora reclamante foi notificado para proceder ao pagamento da quantia de
€ 94.312,76 - cfr. fls. 4 a 5 do processo executivo em apenso aos autos;
3. Em 04/06/2013, foi instaurado contra A………… processo de execução fiscal com
n.º 3247201301104217, para pagamento da quantia exequenda no montante de € 94.312,76 - cfr.
fls. 1 do processo executivo em apenso aos autos;
4. Em 11/06/2013, o ora reclamante foi citado no âmbito do processo de execução fiscal com
n.º 3247201301104217, para cobrança coerciva da dívida supra referenciada - cfr. fls. 214 a 215 do
processo executivo em apenso aos autos;
5. Em 05/07/2013, o ora reclamante deduziu oposição à execução fiscal, tendo solicitado ainda
na mesma petição a dispensa de prestação de garantia e a suspensão do processo de execução fiscal.
Para o efeito, juntou os seguintes meios documentais de prova: 1) Cópia da citação efectuada no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3247201301104217; 2) Cópia da certidão de dívida emitida
pela ANPC; 3) Recibo “Resumo de Serviços Prestados – Maio de 2013” emitido pela …………., CRL,
anunciando o executado como docente que auferiu, em Maio de 2013, o valor total de € 1.292,49; 4)
Declaração de rendimentos Mod. 3 do ano de 2012, na qual o executado declarou no anexo B “Outras
Prestações de Serviços” no valor total de € 21.309,10 - cfr. fls. 216 a 223 do processo executivo em
apenso aos autos;
6. O ora reclamante deduziu no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa Acção Administrativa
Especial com o n.º 3291/11.8BELSB, sindicando a legalidade do acto administrativo que determinou
a reposição do valor de € 94.312,76 - cfr. consulta efectuada no SITAF;
7. Em 12/08/2013, é remetida à Entidade (ANPC) que processava os vencimentos do executado,
notificação por correio registado n.º RQ282703644PT, com vista à penhora de 1/6 do vencimento
do executado, para garantir o pagamento da dívida exequenda e acrescido no montante total de
€ 106.840,49 - cfr. fls. 271 do processo executivo em apenso aos autos e documentos anexos à informação de fls. 334 a 339 do processo executivo em apenso aos autos e fls. 17 dos autos;
8. Em 14/08/2013, 29/08/13 e em 13/09/2013, o ora reclamante endereça aos serviços da AT,
requerimento, solicitando informação sobre o pedido de dispensa de garantia no âmbito do processo
executivo - cfr fls. 248 a 249, fls. 272 a 273 e fls. 294 do processo executivo em apenso aos autos;
9. Em 26/09/2013, a mandatária do ora reclamante é notificada do despacho do Director de Finanças Adjunto, proferido em 12/09/2013, que indefere o pedido de dispensa de prestação de garantia,
com a seguinte fundamentação: “(...) A consulta às aplicações informáticas da AT revela a existência
de bens susceptíveis de penhora - Valores e Rendimentos provenientes da CGDepósitos, créditos auferidos na ……………. e ………….., Vencimentos auferidos na Autoridade Nacional de Protecção
Civil. Contudo dos pedidos de penhora relativos aos bens referidos no parágrafo anterior não surtiram
efeito, tendo a ANPC informado através do Ofício n.º 19297/SV/2013 de 21/08/2013 que o executado
não exerce funções naquele organismo desde Agosto de 2011. A mesma consulta revelou:
- a alienação do prédio urbano por partilha conjugal em 21/10/2011, a favor do ex-cônjuge –
B………… –, sito na freguesia de ………, concelho de Cascais, registado sob o artigo matricial 11499,
com o valor patrimonial tributário de € 133.140,00;
- a alienação em Fevereiro de 2012 da quota-parte, na proporção de 12,50% e 37,50%, do prédio
urbano sito na freguesia de ………, fracções AX, com o VPT de € 45.740,00, herdado de C………… 700.926.976.”- cfr. fls. 278 a 281 do processo executivo em apenso aos autos;
10. A AT conclui, na informação que sustenta a decisão de indeferimento do Director de Finanças
Adjunto, de 12/09/2013, o seguinte: “(...) o pedido, ora em apreço, alude aos factos contudo carece das
provas necessárias (...) Posteriormente, caso os bens penhorados e a penhorar não cubram o valor da
garantia a prestar, poderá equacionar-se a eventual dispensa de prestação da mesma, pelo valor remanescente” - cfr. fls. 278 a 281, 315 e 316 do processo executivo em apenso aos autos;
11. Em 27/09/2013, o ora reclamante é notificado por meio de correio registado n.º RQ287041797P1,
de que foi efectuada em 03/09/2013 a penhora de vencimentos e salários, à entidade “…………….,
CRL.” – cfr. fls. 88 e 89 dos presentes autos,
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12. Em 26/09/2013, é remetida, por meio de correio registado, petição inicial que consubstancia
a presente reclamação - cfr. fls. 3 e segs dos presentes autos».
2.1.2 Dos autos resulta ainda (3) que, em 7 de Outubro de 2013, A………… instaurou reclamação
judicial no Tribunal Tributário de Lisboa – onde correu termos sob o n.º 2204/13.7BELRS – contra
a decisão do Director de Finanças Adjunto que lhe indeferiu o pedido de dispensa da prestação de
garantia dito em 9., reclamação essa que foi julgada procedente por sentença de 18 de Março de 2014,
que anulou aquela decisão.
*
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Numa execução fiscal instaurada contra A…………, este, citado em 11 de Junho de 2103, deduziu
oposição à execução fiscal em 5 de Julho seguinte e, do mesmo passo, pediu a dispensa da prestação
de garantia e a suspensão do processo executivo.
Antes de ser proferida decisão sobre o pedido de dispensa de garantia – o que veio a acontecer em
12 de Setembro de 2013 –, o órgão da execução fiscal ordenou as penhoras do saldo bancário de uma
conta bancária de que o Executado é titular e do vencimento do Executado em 12 de Agosto de 2013.
O Executado, inconformado com essas penhoras, por entender que as mesmas não podiam ser
ordenadas antes de decidido o pedido de dispensa da prestação da garantia que formulou em ordem
a conseguir a suspensão da execução fiscal na sequência da dedução da oposição, delas apresentou
reclamação judicial, ao abrigo do disposto nos arts. 276.º e 278.º do CPPT.
A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa, por sentença de 13 de Março de 2013, considerando
que do disposto no art. 169.º, n.ºs 1, 7 e 10, do CPPT, decorre que «apenas nos casos em que a garantia prestada não seja idónea ou não tenha sido requerida a dispensa de prestação da garantia, a AT
poderá proceder de imediato à penhora», concluiu pela ilegalidade da decisão que ordenou a penhora
do vencimento, motivo por que a anulou (4).
Mas não se ficou por aí. Porque o Reclamante, para além do pedido de anulação das penhoras,
também formulou os pedidos de que fosse proferida decisão a «[d]eferir o pedido de dispensa de garantia» e a «[d]eclarar a suspensão do processo executivo», a Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa
entendeu passar a conhecer da legalidade da decisão do Director de Finanças Adjunto por que, em 12
de Setembro de 2013, foi indeferido o pedido de dispensa de garantia, anulando também essa decisão,
para «ser substituída por outra que deverá ter em consideração todos os requisitos legais decorrentes do
disposto no art. 52.º, n.º 4, da LGT», e ordenando que a execução fiscal fique suspensa «até à prolação
da nova decisão administrativa sobre o pedido de dispensa de prestação da garantia».
A Fazenda Pública discorda da sentença e dela veio recorrer para este Supremo Tribunal Administrativo. Se bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões, entende a Fazenda
Pública que a sentença recorrida padece de nulidade por excesso de pronúncia relativamente à questão
da ilegalidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de dispensa da garantia e fez errado
julgamento quando considerou ilegal a penhora por ter sido ordenada antes de proferida decisão sobre
esse pedido de dispensa de prestação da garantia.
Assim, as questões a apreciar e decidir são as que deixámos enunciadas em 1.10.
Como também deixámos já dito, impõe-se uma nota prévia quanto ao efeito fixado ao recurso no
despacho por que foi admitido, pois o Recorrido considerou que a indicação aí feita ao efeito suspensivo
deriva de erro de escrita, cuja correcção pediu.
*
2.2.2 DO ERRO DE ESCRITA QUANTO AO EFEITO DO RECURSO
Antes do mais, afigura-se-nos que dificilmente se poderá sustentar que a fixação ao recurso de
efeito suspensivo constitui um manifesto erro de escrita, como sustenta o Recorrido.
Na verdade, o erro de escrita verifica-se quando se escreve, por lapso, coisa diversa daquela que
se queria escrever, mas só é manifesto quando o erro se evidenciar do teor da própria declaração ou do
seu contexto, designadamente dos termos que a precederam, permitindo assim a sua fácil detecção e
a conclusão inequívoca de que se escreveu algo diferente do que se queria escrever (cfr. art. 249.º do
Código Civil (5)).
Ora, pese embora o despacho por que foi admitido o recurso e fixado o respectivo efeito não
indicar motivo algum para a fixação do efeito suspensivo, que também não foi requerido pela Recorrente, tendo em conta o teor do n.º 2 do art. 286.º do CPPT (6), que aí foi expressamente mencionado,
não pode considerar-se que a fixação desse efeito se apresente como um manifesto lapso decorrente
de naquele despacho se ter escrito suspensivo onde se queria dizer meramente devolutivo, a permitir a
sua correcção ao abrigo do disposto no art. 614.º do CPC.
Por outro lado, também não pode considerar-se que o Recorrido tenha solicitado a alteração do
efeito do recurso com outro fundamento que não o erro de escrita, pois não só nada alegou nesse sentido,
como, se pretendesse atacar o despacho que admitiu o recurso e lhe fixou o efeito, deveria tê-lo feito

2640
nas contra alegações e não em requerimento avulso apresentado findo que estava o prazo para contra
alegar o recurso (cfr. arts. 641.º, n.º 5 e 654.º, n.º 2, do CPC).
Seja como for, a questão do efeito do recurso não assume relevância prática. Vejamos:
Como é sabido, nos termos do art. 286.º, n.º 2, do CPPT, os recursos têm efeito meramente devolutivo, salvo se for prestada garantia (de que a Fazenda Pública, manifestamente, estará dispensada
quando for a recorrente), nos termos previstos no mesmo Código, ou se o efeito devolutivo afectar o efeito
útil dos recursos, caso em que o efeito do recurso será (não só devolutivo como também) suspensivo.
Ora, «o que está em causa na atribuição de efeito devolutivo ou suspensivo dos recursos, e
na análise do efeito útil do mesmo, é a própria suspensão de efeitos da decisão recorrida e não do
processo em que ela foi proferida» (7). Assim, o recurso tem efeito meramente devolutivo quando a
sua interposição não obsta à execução imediata da decisão recorrida, resultando do recurso apenas a
atribuição ao tribunal superior da possibilidade de alterar ou anular a decisão recorrida; diferentemente,
se ao recurso é atribuído efeito suspensivo tal significa, para além da possibilidade de o tribunal superior poder alterar ou anular a sentença recorrida, que se verifica uma impossibilidade de dar execução
imediata à sentença.
No caso sub judice, de recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença que julgou procedente
a reclamação judicial deduzida pelo Executado contra a decisão do órgão da execução fiscal que ordenou
a penhora (portanto, uma decisão positiva relativamente ao executado), a fixação do efeito suspensivo
ao recurso obsta à execução imediata da decisão.
Poderá sustentar-se que da fixação desse efeito resultaria prejuízo para o Executado, mas, salvo o
devido respeito, não é assim. Na verdade, porque a Fazenda Pública interpôs recurso da sentença, nunca
o Executado poderia conseguir a execução imediata da decisão que anulou a penhora, pois a execução
de julgados desfavoráveis à AT, nos termos do disposto no art. 100.º da Lei Geral Tributária (8) (LGT),
só será possível após o trânsito em julgado da sentença.
*
2.2.3 DA NULIDADE POR EXCESSO DE PRONÚNCIA
A Fazenda Pública entende que a decisão recorrida incorreu em excesso de pronúncia ao conhecer
da legalidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de dispensa da prestação de garantia.
Como é sabido, impõe-se que haja uma correspondência entre as questões suscitadas pelas partes
no processo e as questões conhecidas pelo juiz, que deve pronunciar-se sobre todas aquelas questões
(sem prejuízo de poder considerar prejudicadas pela resposta dada a outras questões, do que deverá dar
conta), e só sobre essas, a menos que a lei processual ou substantiva lhe permita 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 (9). Esta nulidade está conexionada com a segunda parte do
n.º 2 do art. 608.º do 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.
No caso, arredada que está a possibilidade dessa questão ser do conhecimento oficioso, cumpre
averiguar se foi suscitada a questão da legalidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de
dispensa da prestação de garantia.
A Fazenda Pública entende que não, enquanto a Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa parece
ter considerado que sim, que a questão teria sido colocada, uma vez que na petição inicial teria sido
formulado expressamente o pedido de anulação da decisão de indeferimento do pedido de dispensa de
prestação de garantia.
Antes do mais, afigura-se-nos que a sentença incorreu num lapso quanto ao pedido formulado
relativamente à dispensa da prestação de garantia, qual seja o de ter considerado que foi pedida judicialmente a anulação da decisão de indeferimento do pedido da dispensa de prestação de garantia, quando
o pedido que foi deduzido em juízo foi o da dispensa da prestação de garantia. Ora, tais pedidos não
só são diversos, como enquanto o pedido pretensamente efectuado seria da competência do tribunal
tributário, a quem está cometida a sindicância judicial das decisões administrativas proferidas em sede da
execução fiscal (cfr. art. 103.º, n.º 2, da LGT e art. 276.º do CPPT), já o pedido de dispensa da garantia
é da competência exclusiva da AT (cfr. art. 52.º, n.º 4, da LGT e art. 170.º do CPPT).
Mas não é a competência do tribunal tributário que aqui está em causa. O que se discute é se a
sentença recorrida incorreu em excesso de pronúncia ao conhecer da legalidade da decisão que indeferiu
o pedido de dispensa da garantia.
Manifestamente, a Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa conheceu de questão que não lhe foi
suscitada.
Desde logo, como vimos de dizer, o pedido que lhe foi formulado – de dispensa da garantia – não
a autorizava a conhecer e decidir da legalidade da decisão administrativa por que foi indeferido idêntico
pedido formulado (como devia ter sido) à AT.
Mas, ainda que o pedido formulado fosse o de anulação da decisão administrativa que indeferiu
o requerimento para dispensa da prestação de garantia (e não foi), a verdade é que o Reclamante, ora
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recorrido, não alegou o quer que fosse relativamente a eventual ilegalidade dessa decisão, não lhe imputando vício algum. Toda a alegação de facto e de direito aduzida pelo Reclamante na petição inicial
foi, exclusivamente, no sentido de demonstrar a ilegalidade das penhoras, únicos actos que identificou
como objecto da reclamação judicial. Na verdade, o Reclamante limitou-se a esgrimir junto do Tribunal
Tributário de Lisboa a ilegalidade das penhoras, por considerar que essa diligência executiva não poderia
ter sido ordenada sem que, previamente, fosse decidida a requerida dispensa de prestação da garantia,
não tendo suscitado questão alguma em torno da decisão que recaiu sobre esse seu requerimento que,
aliás, só lhe foi notificada no dia seguinte àquele em que remeteu a juízo a petição inicial que deu
origem à presente reclamação (cfr. factos dados como assente sob os n.ºs 11 e 12).
Ora, salvo o devido respeito, não pode confundir-se o pedido com a questão. Socorrendo-nos
dos ensinamentos de JORGE LOPES DE SOUSA, diremos que «o conceito de «questões» abrange
tudo quanto diga respeito à concludência ou inconcludência das excepções e da causa de pedir e às
controvérsias que as partes sobre elas suscitem», sendo que «[p]ara se estar perante uma questão é
necessário que haja a formulação do pedido de decisão relativamente a matéria de facto ou de direito
sobre uma concreta situação de facto ou jurídica sobre que existam divergências, formulado com base
em alegadas razões de direito ou de facto» (10).
Ou seja, é manifesto que na petição inicial que deu origem à presente reclamação judicial o Executado não suscitou perante o Tribunal Tributário de Lisboa questão alguma relativa à decisão do pedido
de dispensa de prestação de garantia, não tendo de modo algum posto em causa essa decisão (que, à
data, não lhe tinha ainda sido notificada) e não pedindo sequer a sindicância da legalidade da mesma.
Aliás, como bem realçou o Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, o
Executado deduziu ulteriormente reclamação judicial contra a decisão administrativa que lhe indeferiu
aquele pedido.
Assim, somos levados a concluir, com a Recorrente, que a sentença, ao conhecer da questão da
legalidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de dispensa de prestação da garantia formulado pelo Executado e ao decidir anular essa decisão, incorreu em nulidade por excesso de pronúncia.
Nesse segmento, o recurso merece provimento, devendo declarar-se a nulidade da sentença na
parte correspondente, como decidiremos a final.
*
2.2.4 DO ERRO DE JULGAMENTO
Resta para apreciação o invocado erro de julgamento em que alegadamente incorreu a sentença
ao anular a penhora que foi efectuada antes de decidido o pedido de dispensa da prestação de garantia,
ou seja, a questão a decidir é a de saber se, estando pendente pedido de dispensa de prestação de garantia, é legalmente admissível proceder, no âmbito da respectiva execução fiscal, à penhora de bens
do executado.
De acordo com o disposto no art. 169.º, n.º 1, do 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 (11), desde que tenha sido constituída garantia nos termos do
art. 195.º ou prestada nos termos do art. 199.º ou a penhora garanta a totalidade da quantia exequenda
e do acrescido, sendo certo, por outro lado, que os n.ºs 6 e 7 do mesmo art. 169.º 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 facultada ao executado a informação necessária 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.
Em anotação a estes preceitos, JORGE LOPES DE SOUSA (12) salienta 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 «[e]mbora 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 contribuintes, reconhecido pelo art. 52.º, n.º 4, da LGT». Assim, só deve 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.
Nos termos do n.º 10 do referido art. 196.º do CPPT, «[s]e for apresentada oposição à execução,
aplicar-se-á o disposto nos n.ºs 1 a 7», ou seja, o mesmo efeito suspensivo provisório é atribuído ao
recebimento da oposição à execução fiscal.
É certo que nos acórdãos referidos pela Recorrente – de 6 de Outubro de 2010, proferido no processo n.º 667/10 (13) e de 3 de Novembro de 2010, proferido no processo n.º 784/10 (14) –, se considerou
que nos casos em que a penhora é efectivada depois da prolação de despacho que indefere o pedido
de isenção de prestação de garantia, mas antes de o respectivo despacho de indeferimento ter sido
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notificado ao executado, 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.
Porém, no caso sub judice, como deixámos já dito, o despacho que ordenou a penhora ocorreu
antes de ter sido proferido despacho relativamente ao pedido de dispensa de prestação de garantia. Ou
seja, trata-se de situação não coincidente nos seus pressupostos fácticos com aquelas a que se referem
os acórdãos invocados pela Recorrente: no presente caso, a penhora foi ordenada e ocorreu antes de
ter sido proferido despacho que apreciasse o pedido de isenção de prestação da garantia. Não pode,
pois, sequer dizer-se, como na referida jurisprudência, que ao Executado é facultada a possibilidade
de reagir na via contenciosa logo que o despacho de indeferimento seja notificado (pois que o mesmo
ainda não foi proferido) mediante a reclamação prevista no art. 276.º do CPPT. Não se trata, aqui, de
discutir a eficácia de acto praticado e ainda não notificado, mas, antes, de situação em que não foi
praticado ainda acto susceptível de ser notificado.
Assim, e voltando a citar JORGE LOPES DE SOUSA (15), porque «[o] pedido de dispensa de prestação de garantia tem o mesmo efeito que o pedido de prestação da garantia, a nível do prosseguimento
da execução fiscal, que fica suspensa provisoriamente, como se depreende do n.º 7 deste art. 169.º,
conjugado com o n.º 6 […], de que resulta que a execução só prossegue depois de decorrido o prazo
de prestação de garantia, sem que esta seja prestada» e porque «sendo o indeferimento do pedido de
prestação de garantia um acto lesivo cujo efeito negativo para a esfera jurídica do contribuinte se
traduz no prosseguimento da execução fiscal», concluímos que só com a prática do acto (despacho
de indeferimento do pedido de dispensa da prestação de garantia) poderia ser ordenada a penhora (16).
Pelo que bem decidiu a sentença recorrida na parte em que, julgando procedente a presente reclamação, anulou a decisão que ordenou a penhora.
Nessa parte, o recurso não pode ser provido, como decidiremos a final.
*
2.2.5 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Verifica-se a nulidade da sentença por excesso de pronúncia se nesta se conhece questão que
não foi suscitada nem é do conhecimento oficioso (art. 125.º, n.º 1, do CPPT).
II - A execução fiscal, nos casos em que foi admitida liminarmente a oposição, não deve prosseguir
contra o oponente antes de esgotado o prazo que a lei lhe concede para garantir o pagamento da dívida
exequenda e do acrescido (cfr. art. 169.º, n.ºs 1, 7 e 10 do CPPT).
III - Do mesmo modo, não deve prosseguir a execução fiscal enquanto não estiver decidida a
requerida dispensa de prestação da garantia, admitida pelo n.º 4 do art. 52.º da LGT e pelo art. 170.º
do CPPT.
IV - É ilegal a penhora ocorrida antes de ter sido proferido despacho que decida um anterior pedido
de isenção de prestação da garantia.
***
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, conceder parcial provimento ao recurso, eliminando da decisão recorrida, em consequência da verificada
nulidade por excesso de pronúncia, o segmento em que esta anulou o acto de indeferimento do pedido
de dispensa de prestação de garantia, e mantendo-a no demais, ou seja, na parte em que anulou o acto
de penhora do vencimento do Executado.
Custas pela Recorrente e pelo Recorrido, na proporção do decaimento, que se fixa em 1/2.
*
Lisboa, 6 de Agosto de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Pedro Delgado — Carlos Carvalho.
(1) Aqui como adiante, porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão
em tipo normal.
(2) As notas de rodapé foram transcritas no próprio texto, entre parêntesis rectos e com respeito pela numeração utilizada
no original.
(3) Note-se que, embora o Supremo Tribunal Administrativo não tenha competência em matéria de facto nos recursos
que lhe são submetidos das decisões dos tribunais de 1.ª instância (cfr. art. 26.º, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais), não está impedido e, pelo contrário, está obrigado a considerar as ocorrências processuais reveladas pelos
autos, apreensíveis por mera percepção e que são do conhecimento oficioso. Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA,
Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 23 h)
ao art. 279.º, pág. 369.
(4) A sentença não decidiu no que respeita à penhora do saldo bancário. No entanto, porque não foi assacada à sentença
a nulidade por omissão de pronúncia nem estamos perante questão do conhecimento oficioso, nada mais nos cumpre registar
a esse propósito.
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(5) «O simples erro de cálculo ou de escrita, revelado no próprio contexto da declaração ou através das circunstâncias
em que a declaração é feita, apenas dá direito à rectificação desta».
(6) «Os recursos têm efeito meramente devolutivo, salvo se for prestada garantia nos termos do presente Código ou o
efeito devolutivo afectar o efeito útil do recurso».
(7) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas
Editora, 6.ª edição, IV volume, anotação 6 ao art. 286.º, pág. 508.
(8) «A administração tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial de reclamações ou recursos
administrativos, ou de processo judicial a favor do sujeito passivo, à imediata e plena reconstituição da situação que existiria
se não tivesse sido cometida a ilegalidade, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, nos termos e condições
previstos na lei».
(9) Nulidade também prevista na alínea d) do art. 615.º, n.º 1, do Código de Processo Civil (CPC).
(10) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, II volume,
anotação 10 b) ao art. 125.º, págs. 363/364.
(11) Quanto ao alcance desta expressão legalidade da dívida exequenda e distinguindo-a da legalidade da liquidação
da dívida exequenda, de âmbito mais restrito, por naquela se incluírem, designadamente, as situações de inexigibilidade, vide
JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., III volume, anotação 2 ao art. 169.º, págs. 207/208.
(12) Ob. cit., III volume, anotações 4 a) e b) ao art. 169.º, págs. 217/218.
(13) No Apêndice ao Diário da República de 26 de Maio de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32240.
pdf), págs. 1527 a 1532, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
5bb62300c0150587802577bb003092e5?OpenDocument.
(14) No Apêndice ao Diário da República de 26 de Maio de 2011 (http://dre.pt/pdfgratisac/2010/32240.pdf), págs. 1715
a 1720, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a9c244d4d4fd49c6802577d
60051c976?OpenDocument.
(15) Ob. cit., volume III, anotação 7 ao art. 169.º, pág. 219.
(16) Neste sentido, embora o acto aí reclamado fosse a constituição de penhor e não a realização de penhora, vide o acórdão, que seguimos de perto, da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 2 de Maio de 2012,
proferido no processo n.º 408/12, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8 de Outubro de 2013 (http://dre.pt/pdfgratisac/2012/32220.pdf), págs. 1213 a 1219, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
c54e0872beecb7a3802579fa003dde0d?OpenDocument.

Acórdão de 6 de Agosto de 2014.
Assunto:
Prescrição. Incentivos Financeiros. Juros.
Sumário:
I — O prazo de prescrição das dívidas por incentivos financeiros atribuídos ao abrigo
do Decreto-Lei n.º 194/90, de 19 de Junho, e cuja caducidade tenha sido declarada, com a consequente obrigação de restituição das importâncias recebidas a
esse título, é de 20 anos e conta-se a partir do momento em que esta obrigação se
torna exigível (artigos 306.º, n.º 1, e 309.º do CC).
II — A citação interrompe esse prazo, com a consequente inutilização de todo o tempo
decorrido, e não se inicia o novo prazo de prescrição enquanto a execução fiscal
instaurada para cobrança daquelas dívidas estiver pendente (artigos 326.º, n.º 1,
e 327.º, n.º 1, do CC).
III — De acordo com o disposto na alínea d) do art. 310.º do CC, os juros de dívida não
tributária prescrevem no prazo de 5 anos, contado, segundo a regra do artigo 306.º
do mesmo Código, a partir da exigibilidade da obrigação.
Processo n.º 807/14-30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de reclamação de actos do órgão de
execução fiscal com o n.º 261/14.8BEALM:
1. RELATÓRIO
1.1 A…………… (adiante Reclamante ou Recorrente) recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pela Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, que julgou
improcedente a reclamação por ele deduzida, 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 do Montijo,
que lhe indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição das obrigações correspondentes à dívida
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exequenda, que teve origem no despacho que ordenou a devolução de incentivos financeiros concedidos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19 de Junho, à sociedade denominada «B………………..,
Lda.», e respectivos juros moratórios.
1.2 Com o requerimento de interposição do recurso, o Recorrente apresentou a respectiva motivação, que resumiu em conclusões do seguinte teor (1) Aqui como adiante, porque usamos o itálico nas
transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão em tipo normal.: «
a) Em sede de reposição de Benefícios Financeiros, dívidas de natureza civil, cabe aplicar o regime
da prescrição previsto no CC, designadamente, o prazo de 20 anos (art. 309.º do CC).
b) A prescrição interrompe-se pela citação ou notificação de qualquer acto que exprima, directa
ou indirectamente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o acto pertence e
ainda que o tribunal seja incompetente (art. 323.º, n.º 1 do CC).
c) No entanto, a citação ou notificação para que tenha eficácia interruptiva da prescrição, tem de
ser dirigida a quem contra o direito pode ser exercido e não a terceiro, entendido no sentido civilista
do conceito, pois inexiste qualquer norma no âmbito do direito civil semelhante ao n.º 2 do art. 48.º
da LGT. E,
d) Sociedade e gerentes são pessoas jurídicas distintas, pelo que, a citação em reversão dos
gerentes não interrompeu o decurso do prazo prescricional relativamente à sociedade, que continuou
a decorrer.
e) Se a interrupção resultar de citação, notificação ou acto equiparado, ou de compromisso
arbitral, o novo prazo de prescrição não começa a correr enquanto não passar em julgado a decisão
que puser termo ao processo (art. 327.º, n.º 1 do CC).
f) Sendo que a citação dos gerentes não interrompeu o decurso do prazo prescricional, é igualmente inoperante para efeitos do n.º 1 do art. 327.º, a ausência de trânsito em julgado da oposição
apresentada por aqueles em relação à sociedade.
g) Ainda que a citação da sociedade possua eficácia interruptiva da prescrição, não foi apresentada oposição, pelo que, inexiste qualquer “ausência de trânsito em julgado”, para efeitos do n.º 1
do art. 323.º do CC.
h) Acresce que não se aplica no presente caso qualquer das causas de suspensão previstas nos
arts. 318.º a 322.º do CC.
i) Resulta do Ponto D do Probatório que a sociedade foi citada na execução fiscal para cobrança
de tais dívidas, em 27/11/1990, não tendo deduzido oposição, pelo que, 30 dias depois teve reinício o
decurso do prazo prescricional.
j) Prazo de prescrição que, por inexistirem outras causas interruptivas ou suspensivas, se completou em 28/12/2010, pelo menos, no que respeita ao capital.
k) Pois, os juros de dívida não tributária prescrevem no prazo de 5 anos contados a partir da
data em que a obrigação se tornou exigível (neste sentido, vide, o Acórdão desse STA de 12/10/2011,
tirado no Recurso n.º 010/11).
l) Pelo que, não restam dúvidas de que as dívidas em causa nos presentes autos se encontram
prescritas.
m) Assim, a douta Sentença recorrida ao não ter reconhecido a prescrição invocada, julgando
improcedente a reclamação apresentada, preconizou uma errónea interpretação das normas jurídicas
aplicáveis, padecendo de erro de julgamento e não podendo em consequência permanecer na ordem
jurídica.
Nestes termos, atentos os fundamentos expendidos, nos melhores de direito, com o douto suprimento de Vossas Excelências, deve o presente recurso ser julgado procedente, pelas razões expendidas, sendo reconhecida a prescrição invocada, revogada a douta Sentença do Tribunal “a quo” e, em
consequência, ser anulado o despacho na origem dos presentes autos, com todas as consequências
legais daí advindas».
1.3 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo.
1.4 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.5 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, nos seguintes termos:
«[…]
Em causa está a prescrição da dívida exequenda relativa à reposição de incentivos financeiros
concedidos ao abrigo do DL n.º 194/80, de 19/06.
Sendo aplicável o regime da prescrição do Código Civil, o prazo é de 20 anos, nos termos do
art. 309.º do CC, iniciando-se a respectiva contagem na data em que o direito puder ser exercido
(art. 306.º, n.º 1 do CC).
Como é jurisprudência constante deste Supremo Tribunal, só com a declaração de caducidade
dos benefícios começa a correr o direito de exigir a restituição dos incentivos concedidos. (cfr., por
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todos, os Acs. de 21.11.2001 – Rec. n.º 026389, de 25.03.2009 – Rec. n.º 0918/08 e de 23.01.2013
– Rec. n.º 0807/12). No caso, a declaração de caducidade teve lugar em 14.08.1987 (cfr. alínea A do
probatório).
Iniciando-se nessa data a contagem do prazo prescricional, a mesma interrompeu-se com a
citação da sociedade em 27.11.1990 (alínea D do probatório), nos termos do art. 323.º, n.º 1 do CC,
não começando a correr novo prazo enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao
processo (art. 327.º, n.º 1 do CC).
Ainda não se verificou, pois, a prescrição da dívida exequenda, não relevando para o caso as
razões invocadas na Conclusão f) nem o facto da sociedade não ter deduzido oposição porque o trânsito
em julgado de que fala o art. 327.º, n.º 1 do CC também se coloca em relação ao processo de execução
fiscal e não apenas em relação ao processo de oposição à execução fiscal.
Com efeito, como esclarece Jorge Lopes de Sousa, a propósito do regime do art. 327.º, n.º 1 do
CC, “ao trânsito em julgado tem de fazer-se equivaler a decisão final do processo” acrescentando
que, “quando a interrupção da prescrição deriva de facto associado a um processo de execução fiscal
(o novo prazo da prescrição) deve contar-se a partir da decisão que lhe puser termo, considerando-se
como tal também a declaração em falhas”.
Pronuncio-me, pois, em face do exposto, pela improcedência do presente recurso e, consequentemente, pela manutenção do julgado».
1.6 Dispensaram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, atento o carácter urgente do
processo.
1.7 A questão a apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento
quando considerou que as obrigações correspondentes à dívida exequenda não estavam prescritas.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
«
A) Em 14/08/1987 foi proferido despacho pelo Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais,
por delegação do Ministro das Finanças, com o seguinte teor “Despacho Definitivo SIII – Decreto-Lei
n.º 194/80 – comprovação do regime geral – Processo n.º 3805 da empresa “B……………….., LDA.”
– requerimento de 18/12/82.
Nos termos do disposto no n.º 3 do art. 43.º do Decreto-Lei n.º 194/80, de 19/6, conjugado com
a regulamentação estabelecido no n.º 16 da Portaria n.º 229/86, de 21/5, determino a caducidade dos
incentivos provisoriamente concedidos à Empresa “B……………………., LDA.”, por se constatar
que a empresa não enviou à Caixa Geral de Depósitos dentro do prazo concedido nos termos legais, os
elementos que lhe foram solicitados para suprir as insuficiências e completar o processo de comprovação, não permitindo assim àquela entidade formular um parecer objectivo.
Para esta minha decisão concorreu a informação prestada pela Caixa Geral de Depósitos, em
comunicação de 87/02/26.
Assim, dê-se cumprimento ao disposto nas alíneas a) e b) do n.º 3 do art. 43.º.
Fica deste modo revogado o despacho de concessão provisória de incentivos proferido em 30/05/83”
(cfr. teor de fls. 8 /verso do apenso)
B) Em 23/10/1990 foi determinada a remessa ao Chefe do Serviço de Finanças do Montijo
para “os devidos e legais efeitos” do ofício emitido pela Direcção Geral do Tesouro sob a epígrafe
“Recuperação de incentivos financeiros no âmbito do Regime Geral – SIII” com o seguinte teor “A
Direcção-Geral do Tesouro pretende efectuar a cobrança coerciva de dívidas ao Estado provenientes
de incentivos financeiros concedidos a título provisório e respectivos juros, nos casos em que os
mutuários não cumpriram a alínea a) do n.º 3 do ar. 43.º do Decreto-Lei n.º 132/83 de 18 de Março”,
acompanhando o referido ofício de anexo onde consta a sociedade B………………., Lda. (cfr. teor de
fls. 3/4 do apenso).
C) Em 20/11/1990 foi instaurado no Serviço de Finanças do Montijo o processo de execução
fiscal n.º 2194199001601772 em nome de B………………, Lda., para cobrança coerciva do montante
de 6.242.789$00 (€ 31.138,90) (cfr. fls. 2 do apenso).
D) Em 27/11/1990 foi efectuada a citação da sociedade mencionada na alínea anterior (fls. 12
do apenso).
E) Em 24/01/1991 foi proferido despacho de reversão da execução contra A………………. e
C……………… (cfr. fls. 20 do apenso).
F) Em 14/03/1991 foi emitida a certidão de citação de A………………… (cfr. fls. 24/verso do
apenso).
G) Em 10/09/2013 A………………… dirige ao Chefe do Serviço de Finanças de Montijo requerimento pedindo a declaração de prescrição da dívida referente ao processo de execução fiscal
n.º 2194199001601772 (cfr. fls. 67 do apenso).
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H) Em 17/01/2014 foi proferida informação pelo serviço de Finanças do Montijo com a seguinte
fundamentação “• Consistindo a dívida exequenda objecto do presente processo na reposição dos
benefícios financeiros, tal como resulta do título executivo não tem natureza fiscal, estando sujeita às
disposições do Código Civil, nomeadamente nas matérias que se prendem com a prescrição, entendimento aliás, acolhido pela jurisprudência, designadamente pelo Acórdão do STA de 23-06-2004: “À
prescrição das dívidas inerentes aos incentivos financeiros a que se refere o art. 13.º do DL 194/80, de
19-06, é aplicável o prazo de 20 anos a que se refere o art. 309.º do C. Civil”.
• A concessão dos incentivos previstos no DL 194/80 ficava condicionada à realização dos objectivos
constantes do projecto de investimento, dentro dos correspondentes prazos bem como à observância
das demais condições eventualmente e constantes da decisão que os concedia.
O não cumprimento desses objectivos e condições implicava, nos termos do n.º 3 do art. 43.º
do citado DL, além da caducidade de todos os benefícios concedidos, a obrigação de, no prazo de
trinta dias a contar da respectiva condição, restituir as importâncias correspondentes aos benefícios
financeiros já recebidos, acrescidas de juros calculados à taxa aplicável activas de prazo correspondente.
A caducidade destes incentivos financeiros era declarada por despacho do Ministro das
Finanças e do Plano, de acordo com o disposto no n.º 4 do art. 43.º do DL 194/80, de 19/06. A
concessão de tais benefícios ficava, assim, sujeita a uma condição resolutiva (art. 270.º do CC)
isto é, a um evento futuro e incerto, sendo que tais benefícios só se consolidavam na esfera jurídica
do beneficiário a partir do momento em que se verificassem as condições e objectivos esperados
do investimento realizado. E só o não cumprimento destes, implicava a declaração de caducidade
dos incentivos atribuídos, com a consequente obrigação de restituição das importâncias correspondentes aos benefícios recebidos.
No caso de incentivos financeiros, a obrigação que é contrapartida da concessão consiste na
restituição das quantias recebidas.
A fonte desta obrigação não é o despacho de concessão dos benefícios financeiros mas sim o
facto de não serem cumpridos os objectivos e as condições a que estava subordinada a concessão de
incentivos.
Tal obrigação só se constitui, pois, pelo facto de não serem cumpridos tais objectivos e condições
a que estava subordinada a concessão de incentivos, e tal incumprimento há-de resultar da declaração
de caducidade dos incentivos efectuada por despacho do Ministro das Finanças.
Por isso, o direito a exigir a restituição de tais quantias só a partir daí pode ser exercido.
• Ora, se o prazo de prescrição por força do que dispõe o n.º 1 do art. 309.º do Código Civil começa a correr assim que o direito puder ser exercido, no caso em apreço, esse prazo há-de contar-se,
pois, a partir de 14/08/1987.
• Por outro lado, o prazo de prescrição da referida obrigação de restituição é o prazo de 20 anos
a que alude o art. 309.º do CC.
• Decorre ainda do n.º 1 do art. 323.º do CC que a prescrição se interrompe pela citação ou
notificação judicial de qualquer acto que exprima directa ou indirectamente a intenção de exercer
o direito seja qual for o processo o que o acto pertence, nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, no
caso da citação ou notificação não ser efectuada no prazo de cinco dias depois de ter sido requerido,
por causa não imputável ao requerente, a interrupção do prescrição opera-se logo que decorram os
cinco dias.
• Nos termos do art. 326.º do mesmo código, a interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo
decorrido anteriormente, iniciando-se novo prazo, dispondo o art. 327.º que caso a interrupção resulte
de citação ou acto equiparado, o novo prazo não começa a correr enquanto não transitar em julgado a
decisão que puser termo ao processo.
Assim, contando o prazo de 20 anos a partir do momento em que foi declarado a caducidade dos
incentivos financeiros (14 de Agosto de 1987) e, tendo em conta a ocorrência dos vários actos interruptivos, verifica-se, efectivamente, que ainda não foi atingida aprazo de prescrição de 20 anos”. (cfr.
fls. 68/69 do apenso).
I) Em 17/01/2014 foi proferido despacho pela Chefe do Serviço de Finanças de Montijo com o
seguinte teor “Face ao informado e atendendo às causas que determinaram a interrupção da prescrição,
verifica-se que o referido prazo ainda não decorreu. Nestes termos, indefiro o pedido” (cfr. fls. 69/verso
do apenso).
J) Em 22/01/2014 foi enviado por carta registada a notificação do despacho mencionado na
alínea anterior (cfr. fls. 70/71 do apenso).
K) Em 04/02/2014 foi enviada por registo postal ao Serviço de Finanças do Montijo a petição
de reclamação (cfr. fls. 2/22)».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR

2647
Em 30 de Maio de 1983, foram concedidos à sociedade denominada «B…………………, Lda.»,
a título provisório, benefícios financeiros ao abrigo do regime previsto no Decreto-Lei n.º 194/80, de
19 de Junho (1), diploma que criou o Sistema Integrado de Incentivos ao Investimento (SIII). Em 14
de Agosto de 1987, por despacho do Secretário de Estado para os Assuntos Fiscais, por delegação do
Ministro das Finanças, foi declarada a caducidade dos incentivos financeiros concedidos àquela sociedade e ordenada a restituição das importâncias correspondentes aos incentivos já recebidos, acrescidas
dos respectivos juros.
Porque a restituição não foi efectuada voluntariamente, findo o prazo legal para o efeito, a
Direcção-Geral do Tesouro solicitou a cobrança coerciva das referidas importâncias, motivo por que,
em 20 de Novembro de 1990, foi instaurado no Serviço de Finanças do Montijo contra a referida sociedade o processo de execução fiscal n.º 2194199001601772, para cobrança coerciva do montante
de Esc. 6.242.789$00 (€ 31.138,90), sendo Esc. 3.125.076$00 de capital e Esc. 3.117.713$00 de juros
vencidos até à data em que foi proferido o despacho que declarou a caducidade dos incentivos e ordenou a sua restituição.
No âmbito dessa execução fiscal, para citação da sociedade executada foi remetida carta registada
com aviso de recepção, aviso que foi devolvido assinado e do qual consta como data do recebimento
da carta o dia 27 de Novembro de 1990.
Ulteriormente, em 24 de Janeiro de 1991, o Serviço de Finanças do Montijo reverteu a execução
fiscal contra A……………….., que assinou a certidão de citação em 14 de Março de 1991.
Em 10 de Setembro de 2013, o referido A……………… (ora recorrente) pediu ao Chefe do
Serviço de Finanças de Montijo que declarasse a prescrição das obrigações correspondentes às dívidas
que lhe estão a ser exigidas coercivamente na presente execução.
O Chefe daquele serviço de finanças indeferiu esse pedido e o Executado por reversão reclamou
judicialmente dessa decisão.
A Juíza do Tribunal Tributário de Almada indeferiu a reclamação, considerando que as obrigações
que deram origem à dívida exequenda não estão prescritas.
É dessa sentença que vem interposto o presente recurso. Se bem interpretamos as alegações de
recurso e respectivas conclusões, a Recorrente, aceita que o prazo aplicável é o de 20 anos, previsto
no art. 309.º do Código Civil (2) (CC), uma vez que as dívidas em causa têm origem em incentivos
financeiros, ou seja, não têm natureza tributária [cfr. alínea a) das conclusões] (3), aceita também que
a citação constitui causa de interrupção do prazo prescricional, nos termos do disposto no art. 323.º,
n.º 1, do CC (4) [cfr. alínea b) das conclusões], aceita igualmente que a interrupção do prazo dá origem
à contagem de novo prazo, como decorre do art. 326.º, n.º 1, do CC (5) [cfr. alíneas i) e j) das conclusões] e aceita ainda que se a interrupção resultar de citação, o novo prazo de prescrição não começa a
correr enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo, como prescreve o n.º 1
do art. 327.º do CC (6) [cfr. alínea e) das conclusões].
Relativamente a essas questões não há dissídio entre a sentença e o Recorrente e também nós
concordamos com a sentença. A discordância do Recorrente com a sentença é relativamente aos seguintes pontos:
(i) o termo inicial do prazo de prescrição, que a sentença recorrida faz coincidir com o dia em
que foi proferido o despacho por que foi declarada a caducidade dos incentivos financeiros e ordenada
a restituição das importâncias recebidas pela referida sociedade a esse título, enquanto o Recorrente
(aliás, numa tese menos favorável aos seus interesses, que apenas se compreende porque sustenta que
a dívida está sujeita a diferentes prazos de prescrição, consoante o devedor considerado seja ele ou a
sociedade) entende que, no caso de não ter sido deduzida oposição à execução fiscal, deve situar-se no
trigésimo primeiro dia após a citação, ou seja, após o termo do prazo estabelecido na alínea a) do n.º 1
do art. 203.º CPPT (7) [cfr. alínea i) das conclusões];
(ii) o processo a considerar para efeitos operativos do início do novo prazo de prescrição, após
a interrupção motivada pela citação (cfr. arts. 326.º, n.º 1, e 327.º, n.º 1, do CC), pois enquanto a sentença considerou que, no caso sub judice, esse processo era a execução fiscal, o Recorrente sustenta
que esse processo só poderá ser uma eventual oposição, que in casu não foi deduzida [cfr. alínea g)
das conclusões];
(iii) a prescrição dos juros, que o Recorrente entende que, independentemente da prescrição da
dívida respeitante ao capital, sempre estariam prescritos, pois estão sujeitos ao prazo de 5 anos, contados a partir da data em que a obrigação se tornou exigível, nos termos das disposições combinadas dos
arts. 306.º, n.º 1 (8), e 310.º, alínea d) (9), do CC [cfr. alínea k) das conclusões].
Nas conclusões das alegações de recurso, maxime nas que ficaram vertidas sob as alíneas c), d) e
f), o Recorrente também exprime discordância com a sentença no que respeita à relevância que nesta
teria sido atribuída à citação do Recorrente, enquanto responsável subsidiário pela dívida exequenda
(10), argumentando que, relativamente às dívidas de natureza não tributária, como a ora exequenda,
inexiste disposição paralela ao art. 48.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária (11), motivo por que «a citação
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em reversão dos gerentes não interrompeu o decurso do prazo prescricional relativamente à sociedade,
que continuou a decorrer».
Salvo o devido respeito, trata-se de uma questão putativa, na medida em que assenta num pressuposto – o de que a sentença teria conferido relevância como facto interruptivo à citação do ora recorrente – que, a nosso ver, não está verificado. Na verdade, como resulta da leitura da sentença, o único
facto a que a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada conferiu efectiva relevância para
interromper o prazo de prescrição foi a citação da sociedade, como resulta inequivocamente do último
parágrafo da parte que tem como epígrafe «O DIREITO», onde ficou dito «[…] atendendo que ocorreu
em 27/11/1990 (cfr. alínea D do probatório) o primeiro facto interruptivo da contagem da prescrição,
inutilizando-se o prazo entretanto já decorrido, iniciando-se nova contagem de prazo, e atendendo
ainda que posteriormente a essa data ocorreram outros factos interruptivos, conclui-se que a presente
dívida não está prescrita» (cfr. fls. 64).
É certo que na sentença se referiu esse facto como sendo «o primeiro facto interruptivo da contagem
da prescrição» (sublinhado nosso) e, de igual modo, não escamoteamos que na sentença se afirmou
expressamente que, ulteriormente à citação da sociedade, «ocorreram outros factos interruptivos».
No entanto, porque a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada não precisou que outros
factos interruptivos serão esses a que aludiu, não substanciando a sua afirmação, a nosso ver, não se
pode conferir-lhe significado que possa suportar a tese, esgrimida nas alegações de recurso, de que a
sentença relevou como outro facto interruptivo a citação do ora recorrente. Na verdade, a sentença não
refere este facto, ou qualquer outro concretamente mencionado, como susceptível de constituir causa
de interrupção do prazo, sendo que, reiteramos, o único facto que mencionou expressamente como
interruptivo foi a citação da sociedade.
A nosso ver, os referidos segmentos do discurso expendido na fundamentação (que referem a citação
da sociedade como «o primeiro facto interruptivo da contagem da prescrição», ao qual se terão seguido
«outros factos interruptivos») constituem um mero obiter dictum, com o intuito de reforço da argumentação no sentido de que a prescrição ainda não ocorrera, mas sem qualquer relevo nesta conclusão, nem na
decisão da reclamação, tanto mais que nunca a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada identificou esses factos e as datas em que teriam ocorrido. Por isso, entendemos que inexiste qualquer questão
a decidir respeitante à relevância da citação do ora recorrente para interromper o prazo de prescrição.
Dito isto, avancemos na apreciação das questões que cumpre dirimir.
DA PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES RESPEITANTES À DÍVIDA EXEQUENDA
2.2.2.1 Nos autos estão a ser cobradas coercivamente dívidas provenientes de incentivos financeiros, cuja caducidade foi declarada e, bem assim, ordenada a restituição das importâncias que lhes
correspondem, acrescidas dos respectivos juros.
Como deixámos já dito, o motivo essencial da discordância do Recorrente com a sentença recorrida
refere-se ao processo a considerar para efeitos operativos do início do novo prazo de prescrição, após a
interrupção motivada pela citação (cfr. arts. 326.º, n.º 1, e 327.º, n.º 1, do CC), pois enquanto a sentença
considerou que esse processo era a execução fiscal, o Recorrente sustenta que esse processo só poderá
ser uma eventual oposição à execução fiscal, que in casu não foi deduzida. Ou seja, o Recorrente não
questionou o efeito instantâneo da interrupção do prazo mediante a citação da sociedade, em 27 de
Novembro de 1990, que determina a inutilização para a prescrição do tempo decorrido. No entanto,
entende que o novo prazo de prescrição se iniciou findo que foi o prazo de 30 dias para a sociedade
exercer o direito de deduzir oposição à execução fiscal, uma vez que não foi exercido este direito. A seu
ver, o efeito duradouro ou suspensivo decorrente da citação enquanto facto interruptivo da prescrição
(12) apenas se manteria se e enquanto estivesse pendente oposição à execução fiscal ou enquanto fosse
possível deduzir essa oposição. Vejamos:
De acordo com o disposto no n.º 1 do art. 326.º do CC, «[a] interrupção inutiliza para a prescrição
todo o tempo decorrido anteriormente, começando a correr novo prazo a partir do acto interruptivo,
sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo seguinte», sendo que, nos termos do n.º 1 do art. 327.º
do mesmo Código, «[s]e a interrupção resultar de citação, notificação ou acto equiparado, ou de compromisso arbitral, o novo prazo de prescrição não começa a correr enquanto não passar em julgado a
decisão que puser termo ao processo». O que significa que, com a verificação de algum dos referidos
factos interruptivos, todo o período decorrido para a prescrição fica eliminado, só começando a correr
novo prazo após o trânsito em julgado, ou equivalente, da decisão que puser termo ao processo.
Salvo o devido respeito, não vislumbramos, nem o Recorrente explica, por que motivo apenas se
deve conceder relevância, para os efeitos previstos no n.º 1 do art. 327.º do CC, ao trânsito em julgado
de eventual processo de oposição à execução fiscal e já não ao termo do processo de execução.
Na verdade, como bem salientou o Procurador-Geral adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo (13), quando a interrupção deriva de facto associado a um processo de execução o novo prazo de
prescrição conta-se a partir da decisão que puser termo a esse processo ou o declarar em falhas. Assim,
porque a execução fiscal continua pendente, não se iniciou ainda novo prazo de prescrição.
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Com esta fundamentação, concluímos que a decisão recorrida não deve ser revogada na parte em
considerou não verificada a prescrição da dívida exequenda no que respeita ao capital em dívida, ou
seja, ao montante correspondente às importâncias que foram recebidas pela mencionada sociedade a
título de incentivos financeiros.
2.2.2.2 A título subsidiário, prevenindo a possibilidade de não ser concedido provimento ao recurso
quanto à prescrição da dívida de capital, o Recorrente sustenta que a sentença fez errado julgamento
quando não considerou prescritos os juros. Isto, porque a obrigação de juros sempre estaria prescrita,
pois está sujeita ao prazo de 5 anos, contado a partir da data em que a obrigação se tornou exigível, nos
termos das disposições combinadas dos arts. 306.º, n.º 1, e 310.º, alínea d), do CC.
Como sustenta o Recorrente, e tendo sempre presente que estamos perante obrigações que não
têm natureza tributária, prescrevem no prazo de 5 anos os juros convencionais ou legais, ainda que
ilíquidos [alínea d) do art. 310.º do CC], contado, segundo a regra do art. 306.º do mesmo Código,
a partir da exigibilidade da obrigação. Isto, independentemente da natureza dos juros, mencionando
expressamente a lei os juros convencionais ou legais e não distinguindo sequer entre juros moratórios,
compensatórios ou outros.
No caso, como resulta do que acima deixámos dito, a sociedade deve considerar-se citada para a
execução fiscal em 27 de Novembro de 1990, motivo por que apenas podem considerar-se prescritos
juros vencidos antes de 27 de Novembro de 1985 (mais de cinco anos anteriormente à citação, que interrompeu o prazo), por, relativamente a eles, se mostrar decorrido o prazo de prescrição de 5 anos, mas já
não os vencidos após essa data, como tem vindo a decidir este Supremo Tribunal Administrativo (14).
Nesta parte, o recurso deve ser provido, como decidiremos a final.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - O prazo de prescrição das dívidas por incentivos financeiros atribuídos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 194/90, de 19 de Junho, e cuja caducidade tenha sido declarada, com a consequente obrigação
de restituição das importâncias recebidas a esse título, é de 20 anos e conta-se a partir do momento em
que esta obrigação se torna exigível (arts. 306.º, n.º 1, e 309.º do CC).
II - A citação interrompe esse prazo, com a consequente inutilização de todo o tempo decorrido, e
não se inicia o novo prazo de prescrição enquanto a execução fiscal instaurada para cobrança daquelas
dívidas estiver pendente (arts. 326.º, n.º 1, e 327.º, n.º 1, do CC).
III - De acordo com o disposto na alínea d) do art. 310.º do CC, os juros de dívida não tributária
prescrevem no prazo de 5 anos, contado, segundo a regra do art. 306.º do mesmo Código, a partir da
exigibilidade da obrigação.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, conceder parcial provimento ao recurso, revogar a sentença na parte em que julgou a reclamação totalmente
improcedente e substituí-la por decisão que, julgando a reclamação judicial parcialmente procedente,
declare a prescrição dos juros vencidos antes de 27 de Novembro de 1985, mantendo-a no demais.
Custas pelo Recorrente e pela Recorrida, em 1.ª instância, e apenas pelo Recorrente neste Supremo
Tribunal Administrativo (onde a Recorrida não contra alegou), tudo na proporção do decaimento.
Lisboa, 6 de Agosto de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Pedro Delgado — Carlos Carvalho.
(1) Diploma que pode ser consultado em http://dre.pt/pdf1sdip/1980/06/13900/14051424.pdf.
(2) «O prazo ordinário da prescrição é de vinte anos».
(3) Neste sentido, por mais recentes, vide os seguintes acórdãos da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 25 de Março de 2009, proferido no processo n.º 918/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de
Abril de 2009 (http://dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 466 a 468, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3e3f14fad659e65c8025758b003e6046?OpenDocument;
– de 27 de Maio de 2009, proferido no processo n.º 211/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de
Setembro de 2009 (http://dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.pdf), págs. 828 a 833, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/647bc530bd8515ad802575c8002e309e?OpenDocument;
– de 16 de Dezembro de 2009, proferido no processo n.º 949/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 19
de Abril de 2010 (http://dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 2071 a 2074, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a8d2036106628e26802576a10043d612?OpenDocument;
– de 23 de Janeiro de 2013, proferido no processo n.º 807/12, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 de
Março de 2014 (http://dre.pt/pdfgratisac/2013/32210.pdf), págs. 203 a 207, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1f2c539b2cf6495080257b16005454ec?OpenDocument.
(4) «A prescrição interrompe-se pela citação ou notificação judicial de qualquer acto que exprima, directa ou indirectamente,
a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o acto pertence e ainda que o tribunal seja incompetente».
(5) «A interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, começando a correr novo prazo a
partir do acto interruptivo, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo seguinte».
(6) «Se a interrupção resultar de citação, notificação ou acto equiparado, ou de compromisso arbitral, o novo prazo de
prescrição não começa a correr enquanto não passar em julgado a decisão que puser termo ao processo».
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(7) «1 – A oposição deve ser deduzida no prazo de 30 dias a contar:
a) Da citação pessoal ou, não a tendo havido, da primeira penhora;
[…]».
(8) «O prazo da prescrição começa a correr quando o direito puder ser exercido; se, porém, o beneficiário da prescrição
só estiver obrigado a cumprir decorrido certo tempo sobre a interpelação, só findo esse tempo se inicia o prazo da prescrição».
(9) «Prescrevem no prazo de cinco anos:
[…]
d) Os juros convencionais ou legais, ainda que ilíquidos, e os dividendos das sociedades;
[…]».
(10) Note-se que está fora do âmbito do presente recurso a questão da eventual responsabilidade do ora Recorrente pela
dívida exequenda e, bem assim, a questão de saber se a mesma podia efectivar-se em sede de execução fiscal mediante o
mecanismo da reversão.
(11) «As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor principal e aos responsáveis
solidários ou subsidiários».
Pese embora a menor felicidade do termo aproveitam, o que o preceito significa é que as causas de suspensão ou de
interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os devedores. Sobre a questão, desenvolvidamente, JORGE
LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2.ª edição, págs. 115/116.
(12) Como diz JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., pág. 57, dos arts. 326.º e 327.º do CC resultam «dois conceitos de
interrupção da prescrição ou interrupções de dois tipos: um que se traduz nem efeito instantâneo sobre o prazo de prescrição
(inutilização para a prescrição do tempo decorrido); outro que se consubstancia no mesmo efeito instantâneo acrescido de um
efeito suspensivo (é eliminado o período decorrido e a prescrição não corre enquanto o processo durar, efeito duradouro este
que é próprio dos factos suspensivos da prescrição)».
(13) Louvando-se em JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas
Editora, 2.ª edição, pág. 62.
(14) Neste sentido, vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 3 de Fevereiro de 2010, proferido no processo n.º 813/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 24 de
Março de 2011 (https://dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 224 a 226,, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
096b1fdc6d3908e2802576c7004e4add?OpenDocument;
– de 12 de Outubro de 2011, proferido no processo n.º 10/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 16 de
Julho de 2012 (https://dre.pt/pdfgratisac/2011/32240.pdf), págs. 1674 a 1680,, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e4173a2ca5106b088025792d0038acfa?OpenDocument;
– de 2 de Abril de 2014, proferido no processo n.º 247/14, ainda não publicado no jornal oficial, disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/031f7affdb23bd9b80257cb000456798?OpenDocument.

Acórdão de 13 de Agosto de 2014.
Assunto:
Inutilidade superveniente da lide. Reclamação dos actos da Administração tributária.
Revogação do acto reclamado. Custas. Responsabilidade pelas custas.
Sumário:
I — Se na pendência de reclamação da decisão do Director-Geral dos Impostos veio a
ser revogado o acto reclamado, tal significa que o recorrente obteve a satisfação
da sua pretensão por a autoridade tributária ter revogado o acto, ainda que sem
ter decidido que lhe assistia razão.
II — Verifica-se, nesse caso a inutilidade da lide é superveniente na medida em que,
instaurada esta, veio a ficar sem objecto por aquilo que a recorrente pretendia obter
com a reclamação ter sido atingido pela revogação do acto sob reclamação.
III— A responsabilidade pela totalidade das custas, neste caso, fica a cargo do
requerido por a inutilidade lhe ser imputável, face ao disposto no artº 536.º
(art.º 450.º CPC 1961) do actual Código de Processo Civil, nos seus nºs 3 e 4.
Processo n.º 828/14-30.
Recorrente: A……………., Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Ana Paula Lobo.
Recurso Jurisdicional
Decisão recorrida – Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga. de 15 de Maio de 2014
Declarou extinta a presente instância, por inutilidade superveniente da lide.
Custas pela Reclamante.
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Acordam nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A……………….., Ldª, veio interpor o presente recurso da decisão judicial supra mencionada,
proferida no processo n.º 955/14.8BEBRG - autos de reclamação de actos do órgão de execução fiscal,
decisão do Director-Geral dos Impostos, de 29.11.2013, proferida no âmbito do processo de execução
fiscal n.º 1775201301054074, que determinou a aplicação do crédito de €134.674,29, resultante do
reembolso de IVA do mês de Outubro de 2013, no pagamento da dívida exequenda, tendo, para esse
efeito formulado, a final da sua alegação, as seguintes conclusões:
1ª) O presente recurso tem por objeto a decisão que condenou a ora Recorrente no pagamento das
custas do processo e visa a reforma da sentença recorrida quanto a custas.
2ª) O Meritíssimo Juiz a quo entendeu que os autos só foram remetidos a juízo porque a Recorrente
manifestou interesse no prosseguimento da Reclamação, não obstante o órgão de execução fiscal ter
revogado o ato reclamado após a apresentação da Reclamação subjacente aos presentes autos.
3ª) A decisão recorrida assenta em lapsos quanto aos pressupostos da condenação em custas:
(i) a inutilidade superveniente da lide dos presentes autos consubstancia-se na revogação do ato
reclamado, confessamente ilegal, o que torna a inutilidade inequivocamente imputável à Autoridade
Tributária, que reconhecendo tal ilegalidade o revogou após apresentação da reclamação, e
(ii) a Recorrente não requereu a remessa dos autos para tribunal nem argumentou que era imprescindível existir uma decisão judicial para apurar a responsabilidade pelas custas.
4ª) Da resposta da Recorrente à notificação da Autoridade Tributária sobre a revogação do ato
reclamado resulta claro que:
(i) a Recorrente declarou aceitar o arquivamento dos autos se a Autoridade Tributária procedesse
ao pagamento voluntário das custas inerentes à Reclamação,
(ii) tendo imputado a esta entidade a responsabilidade pelo pagamento das mesmas.
5ª) Nos termos do disposto no artigo 536º, n.º 3, in fine, do CPC, salvo nos casos de inutilidade
supervenientes especificados nos números anteriores do mesmo preceito legal, o réu (que ora se equipara
a reclamado) será responsabilizado pelo pagamento da totalidade das custas e a inutilidade superveniente da lide lhe for imputável, sendo certo que, nos termos do disposto no artigo 536º, n.º 4, do CPC,
a inutilidade superveniente da lide é imputável ao réu quando “decorra da satisfação voluntária, por
parte deste, da pretensão do autor” (que ora se equipara a reclamante).
6ª) A decisão recorrida viola frontalmente os preceitos em causa, na medida em que, in casu, a
pretensão da Recorrente - a anulação do ato reclamado - foi satisfeita voluntariamente pelo Recorrido
que revogou o ato sem ser por determinação judicial.
7ª) A decisão recorrida atenta também contra princípios basilares de Direito e de justiça, pois a
Autoridade Tributária está vinculada ao princípio da legalidade, devendo abster-se da prática de atos
ilegais, e é obrigada “à imediata e plena reconstituição da situação que existiria se não tivesse sido
cometida a ilegalidade”, em caso de procedência de procedimentos administrativos ou processos judiciais apresentados pelo sujeito passivo (incluindo a recuperação das custas incorridas para obter o
reconhecimento e/ou correção da ilegalidade), nos termos do disposto no artigo 100º da LGT.
8ª) Quando o ato reclamado foi revogado, já a Recorrente tinha apresentado Reclamação judicial do
mesmo, ou seja, já a instância judicial se tinha iniciado, pelo que a satisfação da sua pretensão, de forma
voluntária por parte do Recorrido, é inequivocamente superveniente à sua ação, pelo que a inutilidade
superveniente da lide não pode deixar de ser imputável ao Recorrido, assim como a responsabilidade
pelas custas (que também já tinham sido incorridas à data da revogação do ato reclamado, ou seja, à
data em que a lide se tornou inútil).
9ª) A lide não se tornou inútil quando a Reclamação foi encaminhada para o tribunal ou quando a
Recorrente respondeu à notificação da Autoridade Tributária sobre a revogação do ato em causa, mas
sim quando o Recorrido revogou o ato (que já tinha sido) reclamado.
10ª) A resposta dada pela Reclamante à notificação da Autoridade Tributária encerra em si o
assentimento ao arquivamento proposto pela Autoridade Tributária a par da reclamação de pagamento
do que já tinha despendido em custas por causa do meio processual acionado, pelo que, ao pretender
atribuir-lhe a responsabilidade pelo prosseguimento dos autos, o Meritíssimo Juiz a quo devia, então,
ter-se pronunciado sobre a pretensão manifestada pela Reclamante nessa resposta: o pagamento das
custas devidas.
11ª) Não o tendo feito, verifica-se nulidade da decisão recorrida por omissão de pronúncia, o que
desde já se invoca para todos os efeitos legais.
12ª) O Tribunal recorrido interpretou erradamente as normas constantes do artigo 536º n.º 3 e
n.º 4, do CPC e do artigo 100º da LGT.
Requereu que seja concedido provimento ao recurso e, em consequência, reformada a decisão recorrida quanto a custas;
Ou, subsidiariamente, ser declarada a nulidade da sentença por omissão de pronúncia sobre
a reclamação de pagamento das custas.
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Foi emitido parecer pelo Magistrado do Ministério Público no sentido da revogação da sentença recorrida por entender que a inutilidade superveniente da lide é imputável à Administração Tributária.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Questão objecto de recurso:
1- Quem deve suportar as custas perante a concreta situação de inutilidade superveniente da lide.
A empresa recorrente apresentou, em 20 de Dezembro de 2013, reclamação da decisão do Director-Geral dos Impostos, datada de 29 de Novembro de 2013, proferida no âmbito do processo de execução
fiscal n.º 1775201301054074, que determinou a aplicação do crédito de €134.674,29, resultante do
reembolso de IVA do mês de Outubro de 2013, no pagamento da dívida exequenda.
Na pendência dessa reclamação, em 1 de Abril de 2014, foi notificada da revogação do acto reclamado e, consequentemente, foi declarada extinta a lide por inutilidade superveniente. Significa isso que
o recorrente obteve a satisfação da sua pretensão por a autoridade tributária ter revogado o acto, ainda
que sem ter decidido que lhe assistia razão. A inutilidade da lide é superveniente na medida em que,
instaurada esta, veio a ficar sem objecto por aquilo que a recorrente pretendia obter com a reclamação
– não aplicação do crédito de €134.674,29, resultante do reembolso de IVA do mês de Outubro de 2013
no pagamento do montante exequendo – ter sido atingido pela revogação da decisão que determinara
essa forma de pagamento da quantia exequenda.
A revogação do acto foi efectuada pela Administração Tributária, seguramente porque entendeu
que, face aos preceitos legais aplicáveis à situação, a decisão que veio a ser revogada era desconforme
com o direito.
Foi a Administração Tributária que determinou essa «errada forma de pagamento da quantia
exequenda» como foi ela que, para emendar o seu erro procedeu à revogação daquela primeira decisão,
pelo que nem a decisão revogada, nem a decisão revogatória são imputáveis à recorrente.
Esta, no exercício dos seus direitos apresentou reclamação contra um acto que considerava ilegal,
sendo que essa mesma ilegalidade foi reconhecida pela Administração Tributária com a revogação da
decisão inicial e objecto de reclamação.
Notificada dessa revogação a recorrente não colocou qualquer obstáculo a que a reclamação
fosse julgada finda, tendo apenas reclamado a quantia que despendera a título de taxa de justiça com
a reclamação.
A Administração Tributária poderia ter devolvido esse valor e não o fez. Nesta medida, a remessa
dos autos a juízo para que uma decisão judicial declarasse a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide é, ainda, imputável à administração tributária e não à recorrente. Com efeito, se o
acto revogado era ilegal, como se deduz que fosse face à sua revogação pela entidade que o praticara, e
o Tribunal viesse a verificar tal ilegalidade, as custas seriam suportadas pela Administração Tributária
e a recorrente indemnizada pelos valores despendidos com o processo – taxa de justiça, incluída - a
título de custas de parte – artº 529º, n.º 4 do actual Código de Processo Civil -. Ora, numa situação em
que é a própria Administração Tributária a voluntariamente reconhecer que o acto inicial praticado não
poderia manter-se na ordem jurídica, não poderia a recorrente ficar em pior situação no que concerne a
ser reembolsada dos montantes despendidos com o processo, do que estaria se a Administração Tributária
persistisse na sua posição inicial e o acto viesse a ser revogado por decisão judicial.
Não se descortina, pois, qualquer fundamento para que se entenda que a inutilidade superveniente
da lide é imputável à recorrente como entendeu a decisão recorrida.
A situação em análise tem enquadramento no disposto no artº 536.º (art.º 450.º CPC 1961) do
actual Código de Processo Civil, nos seus nºs 3 e 4:
3 - Nos restantes casos de extinção da instância por impossibilidade ou inutilidade superveniente
da lide, a responsabilidade pelas custas fica a cargo do autor ou requerente, salvo se tal impossibilidade
ou inutilidade for imputável ao réu ou requerido, caso em que é este o responsável pela totalidade das
custas.
4 - Considera-se, designadamente, que é imputável ao réu ou requerido a inutilidade superveniente da lide quando esta decorra da satisfação voluntária, por parte deste, da pretensão do autor ou
requerente, fora dos casos previstos no n.º 2 do artigo anterior e salvo se, em caso de acordo, as partes
acordem a repartição das custas.
Nos presentes autos de reclamação a ora recorrente era aí requerente e a inutilidade superveniente
da lide é imputável à requerida – Administração Tributária – que satisfez voluntariamente a pretensão
formulada pelo requerente/recorrente no processo de reclamação.
Não pode, assim manter-se a decisão recorrida que enferma de vício de ilegalidade a determinar
a sua revogação.
Uma última nota, ainda que se trate de pedido subsidiário, apenas para referir que não enferma
a sentença recorrida de qualquer nulidade por vício de omissão de pronúncia, como parece querer
invocar-se uma vez que, ao invés do habitual numa sentença, não se contem nela, apenas, uma mera
estatuição quanto à responsabilidade das partes quanto a custas, mas analisa-se toda a questão relativa
a quem é imputável a inutilidade superveniente.
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Deliberação
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida e determinando
que as custas da reclamação ficam a cargo da recorrida.
Sem custas.
Reis.

Lisboa, 13 de Agosto de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Madeira dos Santos — Costa

Acórdão de 20 de Agosto de 2014.
Processo n.º 711/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Banco A……………., S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Fonseca Carvalho.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I. Relatório
1. Banco A……………, S.A., identificado nos autos, reclamou no Tribunal Administrativo e
Fiscal de Braga, do acto do órgão de execução fiscal proferido no PEF nº. 3590200801059220 e apensos, que proferiu decisão de verificação e graduação de créditos, que procedeu à graduação de créditos
de IMI em 1º lugar pelo motivo desses créditos gozarem de privilégio imobiliário especial, por força
do disposto nos artigos 122º, nº. 1 do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e nº. 1 do
artigo 744º do Código Civil (CC) relativamente ao crédito do aqui reclamante, sem que os referidos
créditos de IMI tivessem sido reclamados no processo executivo supra referido.
Naquele Tribunal foi decidido julgar totalmente procedente, por provada, a reclamação, anulando-se a decisão que graduou em segundo lugar os créditos reclamados pelo autor e procedendo-se à
graduação da seguinte forma:
- em primeiro lugar, o crédito reclamado pelo Banco A……………., S.A. (funcionando a garantia, para os juros, com o limite de três anos), sem prejuízo das custas da execução, nos termos do
artigo 262º do CPPT;
- em segundo lugar, os créditos provenientes da quantia exequenda e respectivos juros de mora,
com o limite legal.
2. Inconformada, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este STA, apresentando as seguintes
conclusões das suas alegações:
A - O privilégio creditório, consiste na faculdade que a lei substantiva concede, em relação à causa
do crédito, de ser pago com preferência em relação a outros credores.
B - O art. 240º do CPPT deve ser interpretado no sentido de conferir dimensão lata à expressão
credores que gozem de garantia real, por forma a abranger não apenas os credores que gozem de garantia real “stricto sensu”, mas também aqueles a quem a lei atribui causas ilegítimas de preferência,
como os privilégios creditórios imobiliários especiais.
C - Assim sendo, e uma vez que, no caso vertente a penhora do imóvel foi efectuada no ano de
2012, o crédito por dividas de IMI inscritos para cobrança no ano corrente da penhora - 2012- e nos dois
anos anteriores (2010 e 2011), gozam de privilégio imobiliário especial sobre o imóvel penhorado, nos
termos previstos nas disposições combinadas do art. 122º do CIMI e arts. 733º e 744º, n.º1 do CC.
D - A douta sentença recorrida ao não graduar o crédito de IMI dos anos de 2010 e 2011 em
primeiro lugar, violou o disposto no art. 122º do CIMI, os arts. 733º e 744º do CC e o art. 8º do DL
n.º 73/99 de 16 de Março.
Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a douta sentença
recorrida, substituindo-a por outra que verifique, admita e gradua todos os créditos garantidos por
privilégio imobiliário especial, de acordo com o disposto nos arts. 122º do CIMI e 744º do CC, com
o que se fará Justiça.
3. O Banco A…………… veio contra-alegar, nos termos que se seguem:
O presente recurso foi interposto da douta sentença proferida pelo Tribunal de 1ª Instância, que
julgou procedente a reclamação da decisão de verificação e graduação de créditos, que procedeu à
graduação de créditos de IMI com prioridade sobre o crédito do A……………., sem que os referidos
créditos de IMI tivessem sido reclamados ou sequer façam parte da quantia exequenda do processo de
execução fiscal.
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O Banco A……………….., SA., ora Recorrido, vem pugnar pela manutenção da douta decisão,
a qual, quer na sua fundamentação, quer na sua decisão, é escorreita e aplica criteriosamente o direito.
Aliás, é a douta sentença, além de justíssima, de uma meridiana clareza, sendo absolutamente
inconcebível que se diga que não se fez Justiça, antes pelo contrário, foi feita a mais sã e diáfana Justiça.
Na verdade, não assiste razão à Recorrente.
O Recorrido está convicto que Vossas Excelências, reapreciando a matéria de facto e, subsumindo-a
nas normas legais aplicáveis, tudo no mais alto e ponderado critério, não deixarão de confirmar a decisão recorrida.
A Recorrente interpôs recurso da sentença proferida nos presentes autos (que julgou procedente,
por provada, a reclamação efetuada pelo A…………….. à decisão de verificação e graduação de créditos que graduou os créditos por dividas de IMI não reclamados no processo executivo, à frente do
crédito hipotecário do Banco, pelo produto da venda do bem imóvel penhorado na ação executiva e
relativamente ao qual o Banco possui hipoteca), visando a revogação da mesma.
Vistas as conclusões da Recorrente, que delimitam o âmbito do recurso, verifica-se que a questão
que se coloca é a de saber se o órgão de execução fiscal pode proferir decisão de verificação e graduação
de créditos a graduar créditos de IMI sobre o imóvel penhorado e vendido em sede de execução fiscal
sem que estes tenham sido reclamados ou sequer façam parte da quantia exequenda.
Vejamos,
Em Julho de 2012, na presente execução fiscal foi penhorado, o prédio urbano, destinado a
armazém de rés-do-chão, sito no Lugar …………….. ou …………., da freguesia de ……………..,
do concelho de Vila Nova de Famalicão, descrito na CRP de Vila Nova de Famalicão sob o n.º 719 e
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2439 (Ap. 1145 de 2012/07/10).
Em Janeiro de 2013, o A……………. foi citado, nos termos e para os efeitos do disposto no
artigo 239.º do C.P.P.T., para querendo, nos termos do n.º 2 do artigo 865.º e nº4 do artigo 864º, ambos
do C.P.C., reclamar no prazo de quinze dias o pagamento do seu crédito com garantia real sobre o bem
imóvel penhorado na acção executiva supra referida.
Tempestivamente o Banco Recorrido apresentou a sua reclamação de créditos devidamente documentada, alegando, em síntese, os seguintes factos com interesse para a boa decisão da causa:
1. O Banco é credor do Executado B………………. do montante global de Eur.378.357,18 (trezentos e setenta e oito mil trezentos e cinquenta e sete euros e dezoito cêntimos) crédito garantido por
hipoteca, do bem móvel penhorado no processo, prédio urbano, destinado a armazém de rés-do-chão,
sito no Lugar …………… ou …………., da freguesia de …………….., do concelho de Vila Nova de
Famalicão, descrito na CRP de Vila Nova de Famalicão sob o nº719 e inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 2439.
2. O Banco A……………….., S.A., no exercício da sua actividade creditícia, concedeu ao falecido
B………………. e a C……………….. dois financiamentos, (i) Contrato n.º 1003032289 - por escritura
notarial de Compra e Venda e Mútuo com Hipoteca, lavrada no dia 25 de Outubro de 1999, no Cartório
Notarial do notário D……………….., na cidade de Guimarães, de fls.110 a fls.112, do livro de notas para
escrituras diversas 112-E, o Banco emprestou a quantia de Esc.43.500.000$00 (quarenta e três milhões
quinhentos mil escudos), actualmente Eur.216.977,09 (duzentos e dezasseis mil novecentos e noventa e
sete euros e nove cêntimos), que aqueles se confessaram devedores; (ii) Contrato n.º 1003003406 - por
escritura notarial de Compra e Venda e Mútuo com Hipoteca, lavrada em 28 de Fevereiro de 1996, no
1º Cartório Notarial de Guimarães, o Banco Reclamante emprestou a quantia de Esc.50.000.000$00
(cinquenta milhões de escudos), actualmente Eur.264.362,89 (duzentos e sessenta e quatro mil trezentos
e sessenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos) que aqueles se confessaram devedores.
3. Em garantia do bom pagamento da quantia mutuada, juros e todas as demais despesas inerentes,
bem como de todas e quaisquer outras responsabilidades assumidas ou a assumir por qualquer outra
forma, os mutuários constituíram hipoteca voluntária a favor do Banco Reclamante, sobre o bem imóvel
anteriormente descrito.
4. A hipoteca encontra-se registada a favor do banco Reclamante pela inscrição C, correspondente à
Ap.60 de 1995/01/03, até ao montante máximo de capital e acessórios de Esc.80.687.200$00, equivalente
a Eur.402.466,06 (quatrocentos e dois mil e quatrocentos e sessenta e seis euros e seis cêntimos).
5. No que concerne aos supra aludidos empréstimos, encontra-se em dívida a quantia de
Eur.250,759,99, referente ao capital, a que acresce o montante de Eur.127.597,19, relativo aos juros
remuneratórios, moratórios e ao imposto de selo, perfazendo, assim, a quantia global em dívida de
Eur.378.357,18 (trezentos e setenta e oito mil trezentos e cinquenta e sete euros e dezoito cêntimos).
Posto isto,
O crédito hipotecário reclamado pelo Banco, no montante de Eur.378.357,18 (trezentos e setenta e
oito mil trezentos e cinquenta e sete euros e dezoito cêntimos), não foi impugnado, pelo que foi julgado
verificado, nos termos do disposto no artigo 868.º n.º 4 do Código de Processo Civil.
Foi designado o dia 4 de Abril de 2013 para a abertura de propostas.
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O imóvel foi adjudicado ao Banco Expoente pelo valor de Eur.138.061,00 (cento e trinta e oito
mil e sessenta e um euros).
O crédito exequendo, da Fazenda Nacional respeita a IVA, IRS e coimas de 2004, 2008, 2009 e
2010, estando garantido por penhora de 10/07/2012.
O crédito da Fazenda Nacional, no presente processo executivo, não decorre de dívidas de IMI.
Uma vez que, as dívidas decorrentes de IMI, apesar de beneficiarem de privilégio creditório
especial, não fazem parte do crédito exequendo garantido pela penhora objeto da presente execução
fiscal não podem ser objeto de graduação.
Não era possível ao Banco, aquando da apresentação da proposta de adjudicação efectuada, antever que existiam dívidas decorrentes de IMI porquanto as mesmas não foram reclamadas no presente
processo de execução nem sequer faziam parte da quantia exequenda
Aliás, contacto o Serviço de Finanças, antes da apresentação de proposta, foi transmitido que não
existiam dívidas de IMI.
Ou seja, sacrificar a este ponto os princípios da segurança jurídica e da igualdade seria introduzir um
factor de iniquidade que não pode ter sido querido por um legislador que se tem de presumir sensato.
Só os créditos que tenham sido reclamados no processo de execução fiscal podem ser objecto de
verificação e graduação!
Na verdade, não se contesta o facto de os créditos com privilégio imobiliário especial se poderem
sobrepor aos que são garantidos por hipoteca, desde que os mesmos sejam objecto de reclamação de créditos ou façam parte da quantia exequenda que serviu de base ao registo da inscrição penhoraticia.
Pelo que, bem andou o Tribunal da 1ª instância ao afirmar que, de acordo com o disposto no nº2
do artigo 240º do CPPT, o crédito exequendo não necessita de ser reclamado, contudo aí não constam
dívidas de IMI.
A Fazenda Pública, aqui recorrente, não procedeu à reclamação de créditos de IMI, logo se não
foram reclamados não podem ser considerados, verificados e, consequentemente, graduados.
Não basta ao OEF invocar a existência de créditos de IMI, como o faz na informação prestada, nos
termos do artigo 208º do CPPT, desvalorizando por completo a existência de reclamação dos mesmos.
Não seria assim, se os mesmos fizessem parte das quantias exequendas.
Assim,
Está vedada a possibilidade ao OEF proferir decisão de verificação e graduação de créditos que
gradue créditos de IMI sobre o imóvel penhorado sem que estes tenham sido reclamados no processo
de execução fiscal ou façam parte da quantia exequenda. Esmorecem, portanto, todas as conclusões da
alegação da Recorrente, que terão, necessariamente, que conduzir ao não provimento da Apelação e à
manutenção da douta sentença recorrida.
Bem andou o Tribunal “a quo”, pois que, decidindo como decidiu, interpretou correctamente os
factos e aplicou o Direito de forma adequada, não violando quaisquer normas jurídicas, designadamente,
as invocadas pela Recorrente.
Nestes termos, e nos que Vossas Excelências mui doutamente suprirão, não deixarão de negar
provimento ao recurso e, em consequência, confirmar, integralmente a douta decisão recorrida, fazendo,
como sempre, inteira e sã JUSTIÇA.
4. Cumpre apreciar e decidir:
II. Fundamentos
De facto
A) No Serviço de Finanças de V.N.Famalicão 2, foi instaurada a execução fiscal n.º 3590200801059220
e apensos, contra B…………….., NIF ……………;
B) O crédito exequendo na execução mencionada em A. respeita a IVA, IRS e coimas fiscais dos
anos de 2004, 2008, 2009 e 2010, no valor de € 30.641,54 e acréscimos legais, estando garantido por
penhora de 10/07/2012;
C) O imóvel penhorado a constituir a penhora mencionada na alínea anterior é o prédio urbano
sito no lugar ……………., freguesia de ………………, concelho de V.N.Famalicão, inscrito na matriz
predial sob o artigo 2439.º e descrito na CRPredial sob o n.º 719;
D) O aqui Reclamante procedeu à reclamação de um crédito hipotecário no montante de €
378.357,18, acrescido dos juros de mora e imposto de selo, na execução identificada em A.;
E) O crédito hipotecário reclamado pelo Banco, no montante de € 378.357,18, não foi impugnado;
F) Não foram reclamadas dívidas de IMI em relação ao imóvel penhorado;
G) No dia 6/6/2013 o Chefe de Finanças de V.N.Famalicão-2 proferiu decisão sobre a verificação
e graduação de créditos reclamados nos autos;
H) Na decisão referida na alínea imediatamente anterior, foram graduados os créditos, nos seguintes termos:
1.º - Créditos por dívidas de IMI;
2.º - Crédito hipotecário do A…………….
*
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A única questão a conhecer é a de saber se os créditos de IMI por não serem exequendos deveriam
ou não ter sido reclamados
O Processo de verificação de créditos é formalmente um processo enxertado no processo de
execução.
A reclamação neste processo corresponde à petição inicial e nessa medida o reclamante que goze
de garantia real sobre o bem penhorado pede que o seu crédito seja reconhecido e graduado se para
tanto for necessário, O reclamante tem por isso de identificar o seu crédito.
No caso dos autos sobre a Fazenda pública cabia o especial dever de o identificar tendo em conta
a origem, o ano a que respeitava e a especial relação com o imóvel penhorado. No caso dos autos nem
houve reclamação nem a notificação desse crédito aos restantes credores reclamantes.
Será que o facto de a Fazenda Pública ser a entidade exequente a exime de proceder á reclamação
daquele crédito?
Entendemos que não.
No fundo como diz o Prof. Alberto dos Reis citando Garbagnati in II concorso di creditori nella
espropriazione singolare” no concurso o que está em causa é a participação no mesmo processo executivo duma pluralidade de credores que se propõem obter através do processo a realização forçada
dos seus direitos de crédito insatisfeitos na consideração do princípio de que o património do devedor
é garantia comum de todos os credores.
A lei apenas admite ao concurso os credores que gozem de garantia real sobre o bem penhorado
Mas como sabe o processo de concurso contempla dois momentos: o da verificação dos créditos
reclamados e o da graduação dos mesmos.
Ora o primeiro momento é essencial pois da verificação do crédito e do seu reconhecimento decorre
o direito ao quociente que é um direito de natureza processual. A sentença de verificação transmuta o
processo executivo já que dele faz beneficiar todos os credores cujos créditos sejam reconhecidos.
Daí que como bem acentua o ilustre professor a reclamação de créditos se afigure como uma
verdadeira acção de dívida proposta pelo reclamante contra o executado e contra os outros credores.
Não tendo ocorrido esta fase em relação ao crédito de IMI por não ter sido reclamado o mesmo
não pode ser graduado pois esta graduação pressupõe o anterior momento
E esta fase era importante para aferir do limite temporal da preferência decorrente do privilégio
imobiliário e eventualmente da sua existência que podia sempre ser objecto de impugnação nos termos
do preceituado no artigo 789 do CPC.
Como se sabe o processo de verificação e graduação de créditos destina-se a verificar a legitimidade
da reclamação, a natureza do crédito reclamado e ainda qual a posição que lhe cabe no pagamento aquando
da distribuição do montante da venda do bem penhorado, garante do pagamento desses créditos.
Importa por isso consideramos a natureza dos privilégios creditórios em presença,
O privilégio creditório é nos termos do disposto no artigo 733 do Código Civil 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.
É também uma excepção ao princípio da igualdade dos credores
Relativamente aos créditos de IMI o artigo 122 do CIMI remetendo para o regime da antiga contribuição predial constante do artigo 744 do Código Civil confere-lhe o privilégio imobiliário especial
sobre o bem sujeito a este imposto inscrito para cobrança ano corrente na data da penhora e nos dois
anos anteriores,
Preceitua o artigo 744 n.º1 do Código Civil:
“Os créditos por contribuição predial (agora de IMI) devida ao Estado ou às autarquias locais inscritos para cobrança no ano corrente na data da penhora, ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores
têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos àquela contribuição”
Resulta do exposto que o limite temporal dos créditos garantidos por estes privilégios têm como
ponto de referência a data da penhora o que significa que os créditos de IMI inscritos para cobrança ou
nascidos posteriormente à data da penhora não gozam desta garantia.
O privilégio que no caso é um privilégio imobiliário especial constitui-se aquando da constituição
da obrigação do imposto sem necessidade de o credor ter que realizar outras formalidades.
Essas formalidades são meramente as registrais
Assim sendo e relativamente a este privilégio se a penhora não interfere na constituição do privilégio já o mesmo se não pode dizer quanto à eficácia desse privilégio.
Como refere Salvador Costa in “O Concurso de Credores” pp 171 o privilégio creditório «surge
com a constituição do direito de crédito que garante, mas a sua eficácia depende do acto de penhora
sobre os bens que são objecto da sua incidência o que significa que a sua constituição se verifica quando
ocorrem os factos ou o facto de que a lei faz depender a sua atribuição e que se concretizam nos bens
penhorados na acção executiva» cfr in “O concurso de Credores” pp 171.
A oponibilidade a terceiros deste privilégio especial afere-se assim na execução pendente a partir
de qualquer das penhoras efectuadas e dela constantes desde que anteriores à penhora efectuada pela
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Fazenda Pública pois sendo este o momento que fixa a efectivação do privilégio é também a partir dela
que se define limite temporal desse mesmo privilégio.
Assim sendo, e uma vez que o privilégio imobiliário especial de que gozam os créditos de IMI
se constitui com o nascimento do crédito, importava que o OEF o tivesse reclamado e notificado aos
restantes credores nos termos do artigo 789/ 1 do CPC
Não o tendo feito a graduação operada pelo OEF não pode manter-se por não ter respeitado as
regras atinentes à reclamação de créditos.
A reclamação é pressuposto da graduação e sem que esse requisito processual se não verifique não
há possibilidade de o crédito do IMI poder estar em concurso e beneficiar do processo executivo.
E só o registo da penhora os torna oponível a terceiros sendo a partir da data do registo que se
determina a prioridade do pagamento a que se refere o artigo 822 do Código Civil.
E isto porque como refere Lopes Cardoso In “Manual da Acção Executiva” pp 516 pouco serviria
o direito de reclamar um crédito com garantia real se não fosse acompanhado do direito de atacar a
prioridade de outros.
A reclamação, num concurso de credores, parte duma situação de igualdade na reclamação para a
constatação de eventual desigualdade quanto ao pagamento garantido pelo bem onerado pois, como é
sabido, uma garantia posteriormente constituída de natureza idêntica a uma anteriormente constituída
não pode deixar de ser menor
É que se a determinado crédito em concurso for atribuída prioridade de pagamento e tal for reconhecido a satisfação deste pode prejudicar a daquele.
Andou por isso bem o mº juiz ao desconsiderar essa graduação
No caso dos autos resulta provado que o crédito de IMI não foi reclamado
Entende a recorrente que o artigo 240 deve ser interpretado no sentido de abranger também os
privilégios creditórios imobiliários especiais
Mas se é certo que o crédito exequendo não tem de ser reclamado o certo é que o crédito de IMI
não foi o objecto da execução em curso.
E se é verdade que o pode reclamar o certo é que neste caso o não fez nem deu cumprimento ao
preceituado no artigo 241 do CPPT não tendo notificado os reclamantes da existência de tal crédito
DECISÃO
Por todo o exposto acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário em negar provimento
ao recurso.
Custas pela recorrente.
Notifique
Lisboa, 20 de Agosto 2014. — Fonseca Carvalho (relator) — Fernanda Maçãs — Teresa de

Sousa.

Acórdão de 27 de Agosto de 2014.
Assunto:
Prestação de Garantia. Suspensão da Execução.
Sumário:
I — Nos termos do artigo 52º, n.º 4 da LGT a Administração Tributária pode a requerimento do executado e verificado que seja o condicionalismo aí previsto isentá-lo
da prestação da garantia e suspender a execução.
II — O artigo 199º do CPPT permite oferecer como garantia para efeitos de suspensão
da execução qualquer meio susceptível de assegurar o crédito do exequente e
acrescido.
III — O meio oferecido tem de ser idóneo aferindo-se essa idoneidade pela capacidade
que o meio oferecido tem para satisfação da dívida exequenda em caso de incumprimento posterior do executado.
IV — A expectativa de aquisição de bem imóvel derivada de contrato de locação financeira
não deve ter-se como garantia idónea por tal direito não se mostrar suficientemente
capaz de satisfazer o valor da dívida e acrescido por a efectivação do direito que
incorpora ser precário e passível de extinção em qualquer momento por falta de
objecto.
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Processo n.º 874/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A……………….., Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Aragão Seia.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
“A………………., Lda.”, identificada nos autos, deduziu, no TAF de Almada, Reclamação do
Acto do Órgão de Execução Fiscal do despacho que indeferiu o pedido de prestação de garantia para
suspensão do processo de execução fiscal n.º 3530201301019406, que corre termos no Serviço de
Finanças de Setúbal 2ª, por dívidas no montante de € 13.536,02.
Por sentença daquele Tribunal, foi decidido julgar a reclamação totalmente procedente, revogando-se o despacho recorrido, “devendo o acto que indeferiu o pedido de garantia a prestar ser substituído
por outro onde se afira da suficiência do bem para constituir garantia”.
Não se conformando, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este STA, apresentando as
seguintes conclusões das suas alegações:
I - Discorda-se do que ficou decidido na Douta Sentença recorrida, quanto à idoneidade da garantia
prestada para suspensão da execução fiscal, tendo considerado a reclamação totalmente procedente,
revogando o despacho recorrido, por não ter sido efetuada nenhuma avaliação do bem;
II - Não se questiona o entendimento constante dos tribunais superiores segundo o qual, não será
fundamento para aferir da idoneidade da garantia oferecida a liquidez da mesma (entendida esta no
sentido de ser dada obrigatoriamente preferência àquela cujo valor monetário subjacente seja realizável
de forma mais certa, direta e imediata, em sede de respetiva execução);
III - No entanto, não se concorda que, no caso concreto, a penhora oferecida, seja idónea, entendida
esta idoneidade, não pela liquidez que a mesma possa representar, mas pela possibilidade/impossibilidade da sua concreta execução. Ou, dito de outro modo, em função da sua capacidade de, em caso de
incumprimento do devedor e da correspondente necessidade de a executar, conduzir à efetiva cobrança
dos créditos garantidos;
IV - O fundamento de indeferimento da garantia oferecida foi de que “não deveria ser aceite como
garantia, a expectativa de aquisição do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia de
……….. concelho do Seixal, sob o artigo 12209 fração E, porquanto se trata de bem que é propriedade
do B………. Leasing e que se encontra em regime de locação financeira, sendo certo que apenas seria
penhorável a expectativa de aquisição, porquanto o bem não se encontra na titularidade do executado.
Acresce que, em caso de incumprimento contratual, designadamente por falta de pagamento das prestações, a penhora da expectativa extinguir-se-ia por falta de objeto, apenas incidindo sobre o bem, desde
que consumada a aquisição, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 860º do CPCivil, pelo que não se
nos afigura suficientemente idónea.”;
V - E é também entendimento jurisprudencial uniforme que o conceito de idoneidade da garantia
é relativamente indeterminado, permitindo uma certa margem de discricionariedade da Administração
Tributária para decidir, em função de cada caso concreto, da idoneidade da garantia, para assegurar a
cobrança efetiva da dívida;
VI - Foi o que a Autoridade Tributária fez no presente caso - apurou da idoneidade da garantia
apresentada, independentemente do seu grau de liquidez, mas antes tendo em atenção a possibilidade
de concretização da mesma, isto é, de uma eventual efetiva execução para satisfação do crédito tributário;
VII - Concluindo por tal inidoneidade, pois a mesma não seria executável, verificados certos
condicionalismos, como seria o de o locatário deixar de pagar as rendas, ou de, no fim do contrato, não
exercer o seu direito a ficar com o bem;
VIII - Jorge Lopes de Sousa, em obra e págs. supra citadas, refere:
“A garantia tem de ser idónea para assegurar os créditos do exequente. Para ser idónea para este
efeito, a garantia não pode estar subordinada a condições ou limitações que possam afetar 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 a 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.”;
IX - O Acórdão 01154/11 do Supremo Tribunal Administrativo, no qual a Douta Sentença se
fundamenta, refere que a redutibilidade da chamada “expectativa real de aquisição” a um equivalente
pecuniário, é confirmada pelo artigo 860º-A do CPC ao considerar essa expectativa como um bem
penhorável, pelo que a penhora pode incidir sobre a posição contratual do executado na compra com
reserva de propriedade - muito embora não possa ser penhorado o bem propriamente dito, é penhorada
a expectativa real de aquisição;
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X - O art.º 778º do CPC (anterior 860º-A), não regulando quanto à constituição de garantias, prevê
a penhora de direitos ou expectativas de aquisição de bens determinados pelo executado, referindo no
seu n.º 3, “consumada a aquisição, a penhora passa a incidir sobre o próprio bem transmitido”;
XI - Nada se diz, no entanto, quanto a penhora de expectativas de aquisição, quando tal aquisição
não ocorre.
XII - Como analisado no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 13.11.2007, proc.º 07A3590:
“(...) Resta dizer que quando, como acima se aflorou, ocorra a aquisição do bem pelo executado antes
da venda executiva, prevê a norma do n.º 3 do art. 860º-A, «evitando qualquer vazio por desaparecimento do objeto inicial da penhora», que, por “conversão automática” a mesma (penhora) passe a
incidir sobre o próprio bem adquirido, mudando assim o objeto da penhora de “posição contratual para
“direito real”, devendo, na circunstância, o agente de execução proceder à realização da penhora correspondente - de imóveis, nos termos do art. 838º e ss. ou de móveis, em conformidade com o previsto
no art. 848º e ss..
Quando tal não ocorra, insiste-se, a penhora mantém-se como penhora da posição contratual
(direito de crédito) e inerente expectativa de aquisição, e é esse o direito que é levado à venda, sendo
que se a posição jurídica do executado se extinguir, por qualquer causa de extinção do contrato, a penhora também se extingue por desaparecimento do objeto (Autor e Revista cit., A. V – n.º 9 - 2004, “A
Execução e Terceiros - Em Especial na Penhora e na Venda”, pg. 242)”;
XIII - Caso assim se não entenda, manda o Código de Processo Civil aplicar, com as adaptações
necessárias, o preceituado quanto à penhora de créditos. E o art.º 224.º do CPPT, no seu n.º 1, dispõe
que a “penhora de créditos consiste na notificação ao devedor, feita com as formalidades da citação
pessoal e sujeita ao regime desta, de que todos os créditos do executado até ao valor da dívida exequenda
e acrescido ficam à ordem do órgão da execução fiscal, observando-se o disposto no Código de Processo Civil, com as necessárias adaptações (...)”. Pode ler-se, no n.º 2 do art.º 776.º deste diploma, que
“Quando o executado não cumpra, pode o exequente ou o devedor exigir o cumprimento, promovendo
a respetiva execução. Pode também o exequente substituir-se ao executado na prestação, ficando neste
caso sub-rogado nos direitos do devedor”;
XIV - Restaria então à Autoridade Tributária substituir-se ao executado na prestação, sub-rogando-se nos seus direitos, tendo que se tornar parte de um contrato de leasing e pagar o remanescente, para
enfim poder vir a adquirir e executar o bem oferecido como garantia, sempre sujeita a eventual reação
por parte da proprietária;
XV - O já citado Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 03.04.2013, proc.º 0394/13,
decidiu «(...) IV - Não padece de falta de fundamentação ou de fundamentação contraditória a decisão da Administração Tributária que não aceitou o penhor de crédito sobre um crédito em execução
comum oferecido pelo executado por considerar que ficava onerada com um crédito futuro incerto e
dependente de uma decisão judicial, sujeito a uma moratória acrescida e também porque considerou
que «atendendo ao princípio da suficiência, os bens com vista a garantir a dívida têm de se encontrar
livres e desembaraçados»;
XVI - Teria a Autoridade Tributária necessariamente que incorrer em custos, para assegurar um
direito de crédito que tem sobre a Reclamante e o qual poderia ver integralmente satisfeito em caso de
normal prossecução da execução fiscal, o que configura violação do princípio da proporcionalidade;
XVII - Ao decidir, como decidiu, a Douta Sentença violou o disposto no art.º 199º do Código de
Procedimento e de Processo Tributário e o n.º 2 do art.º 52º da Lei Geral Tributária.
Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer-se a Vªs. Exªs. se dignem julgar PROCEDENTE o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta Sentença ora recorrida,
declarada nula, ou revogada e substituída por douto Acórdão que julgue o pedido improcedente.
Não houve contra-alegações.
O magistrado do Ministério Público pronunciou-se, em síntese, no sentido da procedência do
recurso, invocando-se, além do mais, o acórdão já proferido por este Tribunal em 02/07/2014, recurso
n.º 0543/14, em que se tratou de situação semelhante.
Cumpre apreciar e decidir.
Com interesse para a decisão a proferir seleccionou-se, no TAF de Almada, a seguinte matéria de
facto, que não vem posta em causa pela recorrente:
A)- Em 28/02/2013 foi autuado no Serviço de Finanças de Setúbal 2 o processo de execução fiscal
n.º 3530201301019406 contra A…………., Lda. para cobrança de dívidas relativas a IRC do exercício
de 2008, no montante total de € 13 536,02 (cfr. fls. 1/2 do processo de execução em apenso).
B)- Em 17/04/2013 foi apresentado em nome da ora reclamante requerimento dirigido ao Chefe
do Serviço de Finanças a requerer a constituição de um penhor mercantil sobre o direito ao trespasse
do estabelecimento comercial sito na Av. ……., …………, Concelho de Sesimbra, lotes 1313 e 1316,
composto por espaço comercial dedicado ao comércio automóvel, com cerca de 850 m2 de espaço
aberto, escritórios de atendimento ao público, avaliado em € 90 000,00 pelo que é o mesmo suficiente
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para garantir a dívida exequenda em virtude da apresentação de impugnação judicial com o n.º 287/
13.9BEALM (cfr. fls. 4 do apenso).
C- Por despacho de 07/05/2013, foi ordenada a remessa à Direcção de Finanças de Setúbal (cfr.
fls. 10 do apenso).
D)- Em 22/08/2013 foi apresentado junto do Serviço de Finanças requerimento em nome da ora
reclamante a solicitar no âmbito do processo executivo mencionado em A) e no processo executivo
n.º 3530201301030710, a substituição do pedido de garantia através de penhor mercantil “pelo penhor
do direito à aquisição do imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial do Barreiro sob o número
780 e inscrito na matriz predial urbana da freguesia de …………. sob o artigo 3522, concelho do Barreiro, o qual é propriedade do B…………. Leasing e que se encontra em regime de locação financeira
a favor da ora requerente” (cfr. fls. 29 apenso).
E)- Por correio electrónico de 20/05/2013 e de 27/05/2013, a executada, remete o mapa das
reintegrações e amortizações do exercício de 2012 e os planos de pagamento das rendas/leasing no
qual consta que o valor inicial do contrato datado de 02/09/2005 é de € 168 175,00 e que à data de
02/03/2013 o capital em dívida é de € 45 057,68 (cfr. fls. 24/27 do apenso).
F)- Em 16/09/2013 o B……… comunicou ao serviço de finanças ter colocado à ordem dos autos
de execução fiscal mencionados em A) o saldo das contas bancárias de A…………., Lda., no montante
de € 14 150,60 (cfr. fls. 14 do apenso).
G)- Em 24/09/2013 volta a renovar o pedido de penhor do direito à aquisição do imóvel mencionado em D) (facto confessado na petição inicial).
H)- Em 18/10/2013 foi elaborada informação, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, e na qual se conclui “(...) a penhora sobre a expectativa real de aquisição, por parte da executada, do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia de …………….., concelho do
Seixal, sob o artigo 12209 fracção E oferecido em garantia, não pode ser considerado como garantia
idónea a garantir a dívida exequenda e o acrescido, exigida no âmbito do processo de execução fiscal
n.º 3530201301019406, porquanto se trata de bem que é propriedade do B………. Leasing e que se
encontra em regime de locação financeira” (cfr. fls. 31/34 do apenso).
I)- E na mesma data foi exarado parecer na informação mencionada na alínea anterior pelo Chefe
de Divisão de Justiça Tributária com o seguinte teor “Confirmo. Parecendo-me que não deveria ser
aceite como garantia, a expectativa de aquisição do prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da
freguesia de ……….., concelho do Seixal, sob o artigo 12209 fracção E porquanto se trata de bem que é
propriedade do B………… Leasing e que se encontra em regime de locação financeira, sendo certo que
apenas seria penhorável a expectativa de aquisição, porquanto o bem não se encontra na titularidade do
executado. Acresce que, em caso de incumprimento contratual, designadamente por falta de pagamento
das prestações a penhora da expectativa extinguir-se-ia por falta de objecto, apenas incidindo sobre
o bem, desde que consumada a aquisição, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 860º-A do CPCivil,
pelo que não se nos afigura suficientemente idónea.” (cfr. fls. 31 do apenso).
J)- E em 21/10/2013 foi proferido despacho pelo substituto legal da Directora de Finanças com
o seguinte teor “Concordo. Face ao exposto indefiro a pretensão da executada pois que não constitui
garantia idónea o penhor do direito de aquisição do imóvel propriedade da B………… Leasing que se
encontra em regime de locação financeira” (cfr. fls. 31 do apenso).
K)- O ora reclamante foi notificado do despacho mencionado na alínea anterior em 08/11/2013
(cfr. teor de fls. 35 e assinatura do aviso de recepção e fls.35/verso).
L)- O valor da garantia a prestar no processo mencionado em A) é de € 17 650,73 (cfr. fls. 16 do
apenso).
Do processo executivo não consta nenhum elemento relativo ao valor do imóvel objecto do
contrato de leasing.
Nada mais se deu como provado.
Importa, agora, apreciar o recurso que nos vem dirigido.
Já anteriormente se deu nota de que a questão agora suscitada não é nova e sobre a mesma já se
pronunciou este Supremo Tribunal no passado mês de Julho, no âmbito do processo n.º 0543/14, em
dgsi.pt.
Porque não se vê razão para agora se decidir de modo diferente, seguir-se-á de perto o que ali se
deixou dito.
Face à factualidade dada como provada, a Mª Juíza do Tribunal “a quo”, considerando que o valor
do bem se não encontra(va) definido e que importava que a AT procedesse à sua prévia avaliação, pois
só assim se poderia efectuar um juízo sobre a idoneidade da garantia, julgou procedente a reclamação
e revogou o despacho recorrido.
A Fazenda Pública insurgiu-se contra esta decisão, e pugna, agora, pela manutenção do indeferimento do pedido de prestação de garantia porquanto considera que o que levou a AT a não aceitar a
garantia foi o facto de em caso de incumprimento do executado a mesma não ser garante suficiente do
pagamento em caso da sua excussão.
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Vejamos o que se nos oferece dizer sobre a idoneidade da garantia apresentada.
É ao órgão de execução fiscal competente que cabe decidir da idoneidade da garantia já que em
última análise é a ele que cabe decidir da isenção dessa prestação verificados os pressupostos a que a lei
a condiciona cfr artigo 52º, n.º 4 da LGT. E a tal poder refere-se também expressamente o artigo 199º,
n.º8 do CPPT.
A garantia apresentada pelo executado é legal já que de acordo com o artigo 199º do CPPT o
executado pode apresentar qualquer meio que seja susceptível de assegurar os créditos do exequente.
No caso dos autos a garantia prestada é a expectativa de aquisição de um imóvel.
Tal é permitido “ex vi” do disposto no artigo 860º-A do CPC que refere expressamente a penhora
de direitos ou expectativas de aquisição de bens determinados.
Por expectativa jurídica deve entender-se uma esperança fortalecida, neste caso por intervenção
do legislador da obtenção de determinado bem ou direito.
No caso que nos ocupa estamos em presença da cedência do direito subjectivo de expectativa que
o executado tem de vir a adquirir o direito de propriedade do imóvel que frui por força de um contrato
de locação financeira.
No dizer de Galvão Telles “in” Direito das Sucessões, a expectativa é mais do que mera esperança
mas menos que o direito sendo contudo o seu germe.
A questão que importa decidir “in casu”, passa por saber se o despacho de indeferimento da prestação da garantia se deve manter pelas razões nele referidas ou se pelo contrário deve ser revogado nos
termos da sentença recorrida.
A idoneidade de um meio resulta da sua capacidade para prossecução eficaz do fim para que foi
criado.
A idoneidade que se pretende de uma garantia como pressuposto da suspensão da execução fiscal não é absoluta no sentido de que tem que equivaler, em termos quantitativos, ao valor da quantia
exequenda e do acrescido.
Tem é de ser adequada de modo que o património do devedor ou de terceiro que fica adstrito seja
apto à satisfação desses valores.
Os interesses contrapostos em presença na execução fiscal, do exequente e do executado exigem
da parte do decisor e do Tribunal uma reflexão ponderada sobre a adequada da garantia apresentada.
Mas no caso em apreço não podemos concordar com a Mª Juíza “a quo” quando considera que
para decidir da idoneidade da garantia apresentada é necessário proceder previamente à avaliação do
bem adquirendo.
E isto porque como bem sustenta a recorrente em caso de incumprimento é a expectativa de aquisição do bem, direito cuja posição contratual foi cedida que vai à venda e não o bem a adquirir.
Veja-se neste sentido o acórdão do STJ de 13/11/2007, processo n.º 07A3590.
Ora as razões apresentadas pelo órgão de execução fiscal para considerar inidónea a expectativa
de aquisição do imóvel objecto do contrato de locação financeira, que constam da fundamentação do
despacho de indeferimento do pedido e foram levadas ao probatório da sentença sob as alíneas H) e I),
são de molde a podermos com a AT concluir que a garantia oferecida não é adequada e, consequentemente, inidónea para garantira a boa cobrança da dívida e do acrescido.
Efectivamente não se encontrando o bem a adquirir na titularidade do executado, sendo a expectativa da sua aquisição um evento cuja efectivação é naturalmente precária podendo a penhora
que incidirá sobre esse direito extinguir-se em qualquer momento por falta de objecto já que como
se deixou referido no acórdão do STJ citado caso a posição jurídica do executado se extinguir por
qualquer causa de extinção do contrato a penhora também se extingue por desaparecimento do objecto temos de convir que essa garantia não tem a idoneidade que a lei requer pese embora o facto
de o órgão da execução fiscal caso o executado não cumpra poder substituir-se subrogando-se nos
seus direitos.
É que, a celeridade de cobrança da dívida que o interesse público naturalmente exige não se pode
compadecer com diligências sempre morosas e eventualmente dependentes de outra decisão judicial
de futuro incerto.
Neste sentido também se pronunciou já este STA no acórdão datado de 03/04/2013, proc.
n.º 0394/13, concluindo que o princípio da suficiência impõe que os bens com vista a garantir a dívida
têm de se encontrar livres e desembaraçados não sendo eles causa de custos e de diligências estranhas
à tramitação normal da excussão da mesma garantia.
Por todo o exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e, em substituição, julgar a reclamação improcedente.
Custas pelo recorrido em ambas as instâncias.
D.N.
Lisboa, 27 de Agosto de 2014. — Aragão Seia (relator) — São Pedro — Políbio Henriques.
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Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Assunto:
Indeferimento de pedido de reforma de Acórdão quanto a custas.
Processo n.º 129/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………, SA.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– Relatório –
1 – A Fazenda Pública, recorrente nos presentes autos, notificada do nosso Acórdão de 21 de
Maio último, de fls. 256 a 276 dos autos, vem requerer a sua reforma quanto a custas, ao abrigo dos
artigos 616º, n.º 1 e 666.º n.º 1 do Código de Processo Civil (CPC), aplicáveis ex vi da alínea e) do
art. 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), alegando que não foi por culpa
sua que o requerimento não foi apreciado pela Mª Juíza no âmbito da sentença … nem tinha a mesma
conhecimento de que à data da prolação da sentença o requerimento não se encontrava junto aos
autos, pelo que tendo a recorrente verificado que a sentença não se pronunciava sobre a questão
em análise, efectuou o pedido de interposição de recurso. Entende, pois, que deverá ordenar-se a
reforma do douto acórdão, no sentido da não condenação da Fazenda Pública em custas, uma vez
que à data do pedido de interposição do recurso se desconhecia que o requerimento não havia sido
junto atempadamente aos autos, não lhe sendo imputável tal atraso na junção (cfr. requerimento de
fls. 283/285 dos autos).
2 – Devidamente notificada (fls. 288 dos autos), a recorrida nada disse.
Foram dispensados os vistos, dada a simplicidade da questão.
Cumpre decidir, pois que a tal nada obsta.
II – O Acórdão cuja reforma é peticionada negou provimento ao recurso interposto pela Fazenda
Pública quanto à alegada omissão de pronúncia da sentença recorrida em relação ao pedido de dispensa
do remanescente da taxa de justiça por esta formulado em 17/05/2013, condenando a Fazenda Pública
em custas, que fixou em 1 UC (cfr. o respectivo segmento decisório, a fls. 276 dos autos).
A fixação em 1 UC do valor das custas devidas teve em conta o circunstancialismo do caso concreto, pois que, se assim não fosse, o montante das custas devidas pela parte vencida seria de montante
muito superior, o que se entendeu, no caso concreto, injustificado, pois que o pedido de dispensa do
remanescente da taxa de justiça deu entrada no Tribunal “a quo” em data anterior à da prolacção da
sentença, embora apenas tenha sido junta aos autos em momento posterior, sendo que, obviamente, a
Fazenda Pública não é responsável por tal facto.
O mesmo não se diga, porém, quanto à interposição do recurso que está na génese do Acórdão
cuja reforma é peticionada.
Sendo o fundamento do recurso a alegada omissão de pronúncia da sentença recorrida quanto ao
pedido de dispensa do remanescente da taxa de justiça, nos termos do n.º 7 do artigo 6.º do Regulamento das Custas Processuais, dada a grande proximidade de datas entre o requerimento e a sentença
(17 e 20 de Maio de 2013, respectivamente), era exigível à recorrente que se tivesse assegurado junto
da secretaria do tribunal “a quo” da junção do seu requerimento ao processo em data anterior à da
prolacção da sentença.
Ao não o ter feito, deu causa à subida do recurso e à apreciação deste, sujeitando-se ao veridicto
do Tribunal que, atento às circunstâncias do caso, julgou inverificada a omissão de pronúncia que a
recorrente alegara escusadamente.
Justifica-se, pois, plenamente a sua condenação nas custas do recurso, fixadas em 1 UC.
Pelo exposto, vai indeferido o pedido de reforma do Acórdão quanto a custas.
- Decisão Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em indeferir o requerido.
Custas pela requerente, que se fixam em 1 UC.
Lisboa, 3 de Setembro de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Ascensão Lopes.
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Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Assunto:
Impugnação judicial. Suspensão. Questão prejudicial. Nulidade do processo executivo.
Sumário:
As vicissitudes do processo de execução fiscal, nomeadamente a nulidade da citação
ou do despacho de reversão, poderão determinar a anulação do processado e eventual repetição de tais actos, artigo 165.º do Código de Procedimento e Processo
Tributário, sem que, pela simples razão de estarem a ser apreciadas se constituam
questão prejudicial ao processo de impugnação onde está em causa a legalidade de
um acto de liquidação que, por definição, é prévio à constituição do título executivo
e diferenciado dos trâmites processuais inerentes ao processo executivo.
Processo n.º 201/14-30.
Recorrente: 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 – A………………, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal do despacho de
fls. 1140/1141 dos autos, proferido pelo juiz “a quo” em 11 de Novembro de 2013, que lhe indeferiu
o pedido de suspensão da impugnação judicial por si deduzida contra liquidação de IVA de 1998 e
respectivos juros compensatórios, em razão de alegadas nulidades insanáveis do processo executivo
n.º 3107200101100017 e apensos, instaurados contra a sociedade “B………………, Lda.” e contra si
revertidos.
O recorrente conclui as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A. Com base nos fundamentos alegados, entende o Recorrente que incorre em ilegalidade o
douto despacho em recurso proferido pela Mm.ª Juiz a quo a fls. 11223/1225 dos autos, por violação
e incorrecta interpretação dos artigos 269º e 272.º do CPC ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT,
considerando equivocado o entendimento no qual se baseia o Tribunal a quo para indeferir o pedido
de suspensão da instância apresentado pelo Recorrente.
B. Constitui, assim, objecto do presente recurso a decisão de indeferimento do pedido de suspensão
da instância de impugnação judicial deduzida contra as liquidações de IVA de 1998.
C. No caso em apreço, os fundamentos invocados no douto Despacho em recurso não encontram
acolhimento nem motivos legais que suportem o indeferimento da requerida suspensão da instância,
porquanto, não interpretou nem aplicou o douto Tribunal a quo correctamente a lei ao fazer depender
a suspensão dos presentes autos das condições de suspensão da instância da execução fiscal, incorrendo em erro ao afirmar que ainda que mereça provimento o pedido Recorrente quanto ao pedido de
nulidade insanável tal decisão não impedirá que o Tribunal deixe de apreciar a legalidade dos actos
de liquidação impugnados.
D. Ora, não compreende o Recorrente como poderá o Tribunal conhecer da legalidade de actos
tributários que se encontram em cobrança coerciva em processo de execução fiscal relativamente ao
qual foi declarada a sua nulidade insanável, por falta de citação e de requisitos essenciais do título
executivo!
E. No processo de execução fiscal encontram-se em cobrança coerciva para além das liquidações
aqui impugnadas outras liquidações, designadamente do IVA dos anos de 1996 e 1998 e do IRC dos
exercícios de 1997 e 1998, sendo que, apreciada a questão suscitada pelo Recorrente (quer a falta de
citação, quer a falta de requisitos essenciais de citação e ausência de nota indicativa dos meios de
reacção e do prazo de oposição, que prejudicam a defesa do interessado) gera-se uma nulidade insanável do processo de execução fiscal, que tem como consequência a anulação dos termos subsequentes
do processo que deles dependam absolutamente, onde se inclui todo o aqui processado (artigo 165.º
n.º 3 do CPPT).
F. Verificada a extinção da execução fiscal ocorrerá a inutilidade superveniente da lide impugnatória, porquanto, nesta impugnam-se apenas liquidações em execução naquela e deixa o ora Recorrente
de ser parte legítima nos autos de impugnação (por falta de citação).
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G. Assim, enquanto se encontrar pendente de apreciação e de decisão pelo órgão do execução
fiscal a questão da nulidade insanável do processo de execução fiscal, no qual se encontra em cobrança
coerciva, entre outras, as liquidações impugnadas, arguida pelo Recorrente junto do órgão de execução
fiscal, verifica-se, de forma indubitável, um nexo de prejudicialidade justificativo da suspensão da
instância entre o pedido de apreciação da nulidade insanável e o pedido de apreciação da legalidade
das liquidações impugnadas respeitantes a IVA do ano de 1998.
H. De acordo com o n.º 1 do artigo 272.º CPC, para que o juiz possa suspender a instância
é necessário que exista uma relação de dependência ou prejudicialidade entre duas causas, e não
havendo motivos legais para não a ordenar (artigo 272.º n.º 2 do CPC), cumpridos os pressupostos
legais, impõe-se a decisão judicial de suspensão (artigo 269.º do CPC).
I. Tal relação existirá, como bem ensina ALBERTO DOS REIS, quando a decisão de uma primeira causa “pode destruir o fundamento ou a razão de ser da segunda” (in Comentário ao Código
de Processo Civil, Vol. III, Pág. 268).
J. Assim, como bem refere o Acórdão TRL de 06-06-2013 (disponível em wvw.dgsi.pt) “(…) doutrina
e jurisprudência estão, pois, de acordo no que concerne à afirmação de que uma causa é prejudicial
em relação a outra quando o julgamento ou decisão da questão a apreciar, na primeira, possa influir
ou afectar o julgamento ou decisão da segunda, nomeadamente modificando ou inutilizando os seus
efeitos ou mesmo tirando razão de ser à mesma.”
K. Dispõe o artigo 272.º n.º 2 do CPC que a suspensão da instância apenas não deve ser ordenada
se houver fundadas razões para crer que a causa prejudicial foi intentada unicamente para se obter
a suspensão ou se a causa dependente estiver tão adiantada que os prejuízos da suspensão superem
as vantagens, o que não só não é o caso dos autos, como não foi esse o fundamento do indeferimento
do douto despacho recorrido.
L. Pelo exposto, deve a decisão recorrida ser revogada e substituída por acórdão declaratório da
suspensão da instância de impugnação até à formação caso decidido ou trânsito em julgado da decisão
final a proferir na causa prejudicial (i.e, causa dependente da apreciação e decisão pelo órgão de
execução fiscal, da questão da nulidade insanável) seguindo de perto o entendimento perfilhado pela
jurisprudência do STA, nomeadamente no Acórdão de 11-05-2011, Processo n.º 0238/11 (disponível
em www.dgsi.pt).
M. O presente recurso deve ser admitido com subida imediata, nos próprios autos, e efeito suspensivo, sob pena de perda do efeito útil da decisão a proferir (artigo 285.º, n.º 2 e 286, n.º 2 do CPPT).
TERMOS EM QUE, FACE AO QUE SE ALEGA, DA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA E PORQUE O DOUTO DESPACHO EM RECURSO MAL ANDOU, DEVERÁ O VENERANDO TRIBUNAL,
CONHECER DO OBJECTO DO PRESENTE RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO,
REVOGANDO A DECISÃO EM RECURSO PORQUE ILEGAL E DECLARANDO A SUSPENSÃO DA
INSTÂNCIA DE IMPUGNAÇÃO ATÉ AO CONHECIMENTO DO REQUERIMENTO DE ARGUIÇÃO
DE NULIDADE INSANÁVEL PELO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, NOS TERMOS DA alínea C)
do n.º 1 DO artigo 269.º E DO n.º 1 DO artigo 272.º DO CPC, APLICÁVEIS EX VI DA alínea E) DO
artigo 2.º DO CPPT.
2 - Não foram apresentadas contra-alegações.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 126/127
dos autos, concluindo que o recurso é de improceder, sendo de confirmar o decidido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se enferma de erro de julgamento o despacho sindicado, que indeferiu o pedido de
suspensão da instância de impugnação até à decisão do requerimento de arguição de nulidades do processo de execução fiscal, no qual está em cobrança, entre outras, a dívida impugnada.
5 – Apreciando
5.1 – Do alegado erro de julgamento do despacho recorrido
É do seguinte teor o despacho reclamado (fls. 1224/1225 dos autos):
«A fls. 1148/1150, veio o impugnante apresentar exposição, dando conta de ter arguido a nulidade
insanável do processo de execução fiscal n.º 3107200101100017 e apensos, em virtude quer da falta
de citação, quer da falta de requisitos essenciais do título executivo, o que, na sua ótica, implicará a
anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente, onde se inclui
todo o aqui processado, pelo que se verificaria um nexo de dependência justificativo da suspensão da
presente instância, até ao conhecimento daquele pedido.
Para tanto notificado, o representante da Fazenda Pública não se pronunciou sobre este requerimento.
A digna Magistrada do Ministério Público emitiu parecer, constante de fls. 1218/1222, no qual se
pronuncia no sentido de inexistir qualquer prejudicialidade entre a apreciação do requerimento dirigido
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ao órgão de execução fiscal e a presente impugnação, por não estar ali em causa a legalidade da dívida
exequenda e dos tributos que a integram, concluindo dever improceder o requerimento de suspensão.
Apreciando.
Verifica-se que o impugnante requereu junto do órgão de execução fiscal o reconhecimento da
nulidade insanável do processo executivo n.º 3107200101100017 e apensos, desconhecendo-se se, à
presente data, já recaiu decisão sobre tal requerimento.
Como já anteriormente se notou, as nulidades do processo executivo aí devem ser arguidas, com
eventual reclamação da respetiva decisão para o tribunal tributário, nos termos dos artigos 276.º e
seguintes do CPPT.
Ora, no âmbito dos presentes autos discute-se a legalidade de atos tributários de liquidação de
IVA, não se vislumbrando qualquer prejudicialidade para a sua apreciação relativamente à questão a
apreciar no âmbito do processo executivo.
Com efeito, ainda que mereça provimento o pedido formulado no processo executivo, os respetivos
efeitos projetar-se-ão no âmbito daquele processo, que não nestes autos, por estar ali em causa a falta
de citação e de requisitos essenciais do título executivo, ao passo que aqui está em causa a legalidade
dos atos de liquidação, colocados em crise pelo impugnante.
Termos em que se indefere o pedido de suspensão da presente impugnação judicial.
Custas do incidente pelo impugnante, que se fixam em 1 UC.
Notifique.»
Discorda do decidido o recorrente, imputando ilegalidade ao despacho recorrido por não ter
deferido o seu pedido de suspensão da instância de impugnação, por violação e incorrecta interpretação dos artigos 269º e 272.º do CPC ex vi da alínea e) do artigo 2.º do CPPT, alegando que os fundamentos invocados no douto Despacho em recurso não encontram acolhimento nem motivos legais
que suportem o indeferimento da requerida suspensão da instância, porquanto, não interpretou nem
aplicou o douto Tribunal a quo correctamente a lei ao fazer depender a suspensão dos presentes autos
das condições de suspensão da instância da execução fiscal, incorrendo em erro ao afirmar que ainda
que mereça provimento o pedido Recorrente quanto ao pedido de nulidade insanável tal decisão não
impedirá que o Tribunal deixe de apreciar a legalidade dos actos de liquidação impugnados, dizendo
não compreender o Recorrente como poderá o Tribunal conhecer da legalidade de actos tributários
que se encontram em cobrança coerciva em processo de execução fiscal relativamente ao qual foi declarada a sua nulidade insanável, por falta de citação e de requisitos essenciais do título executivo e
que verificada a extinção da execução fiscal ocorrerá a inutilidade superveniente da lide impugnatória,
porquanto, nesta impugnam-se apenas liquidações em execução naquela e deixa o ora Recorrente de
ser parte legítima nos autos de impugnação (por falta de citação), daí que entenda que enquanto se
encontrar pendente de apreciação e de decisão pelo órgão do execução fiscal a questão da nulidade
insanável do processo de execução fiscal, no qual se encontra em cobrança coerciva, entre outras, as
liquidações impugnadas, arguida pelo Recorrente junto do órgão de execução fiscal, verifica-se, de
forma indubitável, um nexo de prejudicialidade justificativo da suspensão da instância entre o pedido de
apreciação da nulidade insanável e o pedido de apreciação da legalidade das liquidações impugnadas
respeitantes a IVA do ano de 1998, razão pela qual entende que deve a decisão recorrida ser revogada
e substituída por acórdão declaratório da suspensão da instância de impugnação até à formação caso
decidido ou trânsito em julgado da decisão final a proferir na causa prejudicial (i.e, causa dependente
da apreciação e decisão pelo órgão de execução fiscal, da questão da nulidade insanável) seguindo de
perto o entendimento perfilhado pela jurisprudência do STA, nomeadamente no Acórdão de 11-05-2011,
Processo n.º 0238/11 (disponível em www.dgsi.pt).
Vejamos.
Teria razão o recorrente apenas e só se na impugnação que deduziu contra liquidações de IVA e
respectivos juros compensatórios estivesse em discussão a tempestividade da impugnação que deduziu,
pois que, contando-se o prazo para a impugnação da citação do revertido, caso viesse a ser declarada
a nulidade da citação a impugnação deduzida necessariamente se teria de ter por tempestiva. Não
resulta, porém, dos autos, nem o recorrente o alega que in casu se coloque qualquer questão quanto
à tempestividade da impugnação deduzida, caso em que a invocada prejudicialidade ou dependência
entre a impugnação deduzida por revertido e a execução fiscal na qual é arguida a nulidade da citação
se teria de reconhecer.
No demais, não lhe assiste razão, nem o despacho que lhe indeferiu o pedido de suspensão da
instância de impugnação merece qualquer censura, como aliás já decidido por Acórdão deste STA do
passado dia 4 de Julho, proferido no recurso n.º 1770/13, em que o recorrente era o mesmo e essencialmente idênticas as alegações de recurso e as questões decidendas e onde se consignou, para fundamentar
a improcedência do recurso, que:
«O processo de execução fiscal e o processo de impugnação de acto de liquidação têm processamentos autónomos, tendo cada um deles fins distintos. Naquele pretende o exequente obter a cobrança
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coerciva dos seus créditos, ao passo que neste pretende o impugnante obter a declaração de nulidade
ou anulação do acto de liquidação que deu origem ao montante exequendo.
No processo de execução fiscal foi determinada a reversão da execução contra o recorrente,
conferindo-lhe, dessa forma legitimidade para deduzir o presente processo de impugnação.
As vicissitudes do processo de execução fiscal, nomeadamente a nulidade da citação, ou do
despacho de reversão poderão determinar a anulação do processado e eventual repetição de tais actos,
artº 165º do Código de Procedimento e Processo Tributário, sem que, pela simples razão de estarem
a ser apreciadas se constituam questão prejudicial ao processo de impugnação onde está em causa a
legalidade de um acto de liquidação que, por definição, é prévio à constituição do título executivo e
diferenciado dos trâmites processuais inerentes ao processo executivo.
Ao invés, a ilegalidade do acto de liquidação poderá determinar a extinção do processo executivo
pelo que, é do melhor interesse do impugnante a sua rápida conclusão.
Não se vê como, no caso concreto, possam estar em causa os direitos de defesa do impugnante
que tem vindo a suscitar todas as nulidades processuais que entende ocorrerem e deduziu o presente
processo, pondo em marcha o seu direito de defesa quanto à ilegalidade do acto de liquidação.
Para além disso, todas as questões que pretende ver resolvidas no processo de execução foram
por si suscitadas neste processo e, a seu temo serão consideradas.
Não se descortina, pois, qualquer fundamento legal, ou sequer qualquer conveniência na suspensão
dos termos deste processo, nem se mostra suficientemente fundamentada qualquer questão prejudicial,
contrariamente ao alegado pelo recorrente» (fim de citação).
É este julgamento que também aqui se reitera, cumprindo apenas acrescentar que o Acórdão
deste STA invocado pelo recorrente em abono do seu alegado “direito” à suspensão da instância de
impugnação – Acórdão de 11 de Maio de 2011, proferido no recurso n.º 0238/11, por nós relatado,
aliás – trata de situação sem nenhum paralelismo com o caso presente, porquanto, como decorre
desde logo do (n.º 2 do) respectivo sumário, aí se decidiu haver prejudicialidade ou dependência
justificativa da suspensão da instância entre duas impugnações quando na causa prejudicial se
impugnam correcções efectuadas aos prejuízos fiscais e na dependente se efectua o reporte dos
mesmos prejuízos fiscais.
O recurso não merece, pois, provimento.
- Decisão 6 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 3 de Setembro de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Ascensão Lopes.

Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Pressupostos.
Sumário:
Verificam-se os pressupostos da revista excepcional quanto à questão de saber se as
causas de suspensão da caducidade previstas no art. 46º da LGT são aplicáveis a
factos tributários ocorridos em data anterior ao início da vigência da LGT e quanto
à questão de saber se, para efeito do disposto no n.º 2 do art. 33º da LGT, a acção
de derrogação judicial do sigilo bancário integra o conceito de acção judicial, no
caso de situações litigiosas, que determina a suspensão do prazo de caducidade
até ao trânsito em julgado da decisão, quando se conclui (i) que há necessidade de
compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis, (ii) que se está perante
questões em que a solução alcançada pelo STA assume evidente virtualidade de
generalização e contribuição para clarificação de casos semelhantes e (iii) que,
atendendo à própria generalidade da questão, também se verifica capacidade de
expansão da controvérsia, por se tratar de uma situação bem caracterizada e passível de se repetir em casos futuros.
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Processo n.º 346/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………………………
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública vem interpor recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º
do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 03/07/2012, no processo
que aí correu termos sob o n.º 05087/11.
1.2. Termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
A) Quanto às questões de saber se as causas de suspensão do prazo de caducidade previstas no
art. 46º da LGT são aplicáveis, ou não, a factos tributários ocorridos em data anterior ao início da
vigência da LGT, 01/01/99, bem como, a de determinar se a acção de derrogação judicial de sigilo
bancário se pode subsumir ao preceito do art. 33º n.º 2 do CPT ao referir que “A instauração da acção
judicial, no caso de situações litigiosas, determina a suspensão do prazo de caducidade até ao trânsito
em julgado da decisão”, 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, tais questões assumem 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 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) Efectivamente, quanto à primeira questão, do regime da caducidade e das causas de suspensão
desta, com a eventual possibilidade da aplicação do art. 46º da LGT a factos tributários ocorridos em
data anterior ao início da vigência da LGT, justifica-se a sua reapreciação em sede de revista, até tendo
em conta a jurisprudência uniforme desse Tribunal no que toca às causas de suspensão e interrupção
da prescrição, que entende que a LGT é competente para determinar e reger os efeitos 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 ofensa dos princípios da
legalidade, da certeza e da segurança jurídica.
D) Até porque também está em causa determinar se, conforme o considerou o tribunal recorrido,
a aplicação da LGT aos efeitos suspensivos que ocorram na sua vigência, ainda que atinentes a prazos
de caducidade iniciados na vigência do CPT, viola, ou não, princípios constitucionais.
E) Quanto à segunda questão, determinar se a acção de derrogação judicial de sigilo bancário se
pode subsumir ao preceito do art. 33º n.º 2 do CPT e se a mesma acção cabe no conceito de acção judicial, em caso de situações litigiosas, com virtualidade para suspender o prazo de caducidade, também se
justifica a sua reapreciação em sede de revista, uma vez que tal questão se pode repetir em casos futuros,
atento o facto de tal causa de suspensão se manter, com os mesmos contornos, no art. 46º da LGT.
F) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria
complexa acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação do quadro legal
relativo à sucessão de regimes legais de causas de suspensão do prazo de caducidade e sua aplicação
a situações que perduram no tempo, mas cujo facto tributário ocorreu em data anterior a 01/01/99,
bem como, quanto à interpretação do conceito de acção judicial em caso de situações litigiosas, com
virtualidade para suspender o prazo de caducidade do direito à liquidação.
G) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito,
uma errada interpretação e aplicação dos artigos 5º/5, do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro,
46º da LGT, 12º do CC e art. 33, n.º 2 do CPT, aos factos, pelo que, não se deve manter.
H) Na verdade, as normas da LGT que instituíram causas de interrupção e suspensão do prazo de
prescrição, bem como, as que instituíram novas causas de suspensão do prazo de caducidade do direito
à liquidação, não dispõem sobre as condições de validade formal ou substancial do facto tributário,
mas apenas sobre o conteúdo de situações jurídicas que, com base naqueles factos, se constituíram,
pelo que, nada obsta à aplicação dessas normas a situações que ainda subsistem à data da entrada em
vigor da LGT.
I) Deste modo não há, quanto a nós, qualquer especificidade no regime das causas de suspensão
do prazo de caducidade que justifique um entendimento diverso do que a jurisprudência considera,
com relativo consenso, aplicável às causas de suspensão e interrupção do prazo de prescrição, uma
vez que, em ambos os casos, está patente o interesse do credor, quer na liquidação do imposto quer na
cobrança da obrigação tributária.
J) Assim, dado que as normas que prevêem causas de suspensão do prazo de caducidade se
abstraem dos factos que lhes deram origem, aplica-se o disposto no n.º 2 do art. 12º do Código Civil,
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donde, o art. 46º da LGT abrange as próprias relações, situações já constituídas, que subsistam à data
da sua entrada em vigor.
K) E tal interpretação, contrariamente ao defendido pelo Acórdão recorrido, não viola quaisquer
princípios constitucionais, pois que, as causas de suspensão e a própria caducidade são realidades diversas que, por isso, estão sujeitas a regras distintas no que concerne à aplicação da lei no tempo.
L) Não há, pois, qualquer violação do princípio da proibição da retroactividade, porque não estamos
perante a aplicação de lei nova a um facto tributário ocorrido durante a vigência da lei antiga, e nem
da segurança jurídica, por não se poder dizer que a afectação da expectativa do sujeito passivo quanto
ao modo de contagem do prazo de caducidade seja arbitrária ou demasiado onerosa ou que não haja
fundamento material, interesse público relevante, capaz de justificar a introdução de novas causas de
suspensão do prazo de caducidade, uma vez que, em certas situações, o titular do direito, neste caso, a
AT, está impedida de exercer o seu direito, a liquidação do tributo.
M) Salvo o devido respeito, o Tribunal recorrido fez também uma incorrecta interpretação e aplicação da lei aos factos, no que toca ao conceito de acção judicial em situação litigiosa.
N) Contrariamente ao defendido pelo Tribunal recorrido, entendemos que tem que se fazer uma
interpretação extensiva do conceito de acção judicial de modo a nesse conceito se abrangerem todas as
situações tendentes à anulação ou declaração de nulidade de actos ou negócios jurídicos que integrem
factos geradores do imposto, ou litígios que se revelem como prejudiciais face ao exercício do direito
de liquidar por parte da AT.
O) E, há que convir, a acção de derrogação de sigilo bancário sempre se apresentará como uma
acção de cuja resolução depende, ainda que indirectamente, a liquidação do imposto.
Termina pedindo que seja admitida a revista e que, apreciado o mérito do recurso, a este seja dado
provimento, revogando-se o acórdão recorrido.
1.3. Contra-alegou o recorrido formulando, a final, as conclusões seguintes:
A. Não estão verificados os pressupostos essenciais do recurso excepcional de revista na medida
em que as questões sob apreço não apresentam uma essencialidade tal que requeiram a abertura de
um novo grau de jurisdição uma vez que não está 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;
B. Por outro lado, fica provado que não se verificam os requisitos para a oposição de acórdãos
porquanto não ocorre a identidade de normas aplicáveis nem a identidade substancial da situação de
facto entre o Acórdão recorrido e Acórdão fundamento;
C. Fica provado que a LGT se refere expressamente a “litígio judicial” ao passo que o recurso
judicial visando a derrogação do sigilo bancário não constitui “um litígio” mas apenas uma solicitação
judicial de acesso a certa informação;
D. Recurso esse que não constitui causa de suspensão do prazo de caducidade do direito à liquidação, nem no artigo 46º da LGT nem em qualquer outro;
E. Mais se prova que a autoridade tributária foi relapsa na tutela dos interesses públicos que lhe
foram confiados, na medida em que iniciou a acção de inspecção externa mais de três anos depois da
notificação enviada para o efeito;
F. Na medida em que foi só mais de 8 meses depois de haver sido judicialmente autorizada a
derrogação do sigilo – Janeiro de 2004 – é que a autoridade tributária veio a dar início ao procedimento
de inspecção externa, que decorreu então entre 20 de Setembro e 18 de Outubro de 2004;
G. E que só por manifesto e grosseiro erro a autoridade tributária não lançou mão do mecanismo
previsto nos artigos 63º-B da LGT, e 146º-A a 146º-D do CPPT;
H. Fica ainda demonstrado que não havia real necessidade de recorrer à derrogação de sigilo
bancário para apuramento da situação tributária do recorrido, já que a AT nunca esteve, em nenhum
momento, impedida de determinar o rendimento tributável do ora recorrido, nem mesmo no decurso
das diligências de derrogação do sigilo bancário, nos termos do n.º 2 do artigo 83º da LGT, que permite
a avaliação indirecta “a partir de indícios, presunções, ou outros elementos de que a administração
tributária disponha”;
I. E bem assim nos termos do artigo 39º do CIRS, a aplicação de métodos indirectos constitui uma
actividade de pressupostos vinculados por lei, constantes nos artigos 87º a 90º da LGT;
J. No caso, fica provado que não esteve em causa acção judicial tendente à anulação ou declaração de nulidade de actos ou negócios jurídicos que integrem factos geradores do imposto, único meio
que nos termos da lei, da doutrina e da jurisprudência tem a virtualidade de suspender a contagem do
prazo de caducidade;
K. De resto, fica demonstrado que a acção especial que a administração fiscal intentara para
alcançar a derrogação do sigilo bancário não foi impeditiva da liquidação adicional de imposto na
medida em que:
• Só foi intentada mais de três anos depois do início da contagem desse prazo;
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• E que, independentemente disso, tal acção não tinha a virtualidade de suspender a contagem do
mesmo, por falta de norma que o previsse.
L. Por outro lado, prova-se ainda que a administração fiscal não estava impedida de lançar mão
dos mecanismos legais de avaliação indirecta pelo que não pode agora vir escudar-se no principio da
capacidade contributiva uma vez que esse princípio não é afastado nem violado nos casos em que a
determinação de rendimento ou matéria colectáveis de faça segundo métodos indirectos;
Termina pedindo que o seja julgado improcedente o recurso interposto pela Fazenda Pública,
mantendo-se o acórdão recorrido.
1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«O recorrente à margem identificado veio interpor recurso de revista excepcional, e por oposição de
acórdãos, do acórdão do TCAS, de 03 de Julho de 2012, proferido a fls. 864/880, que negou provimento
ao recurso jurisdicional interposto de sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, no entendimento de que, atento princípio da irretroactividade das normas fiscais substantivas (artigos 103º/ 2 da
CRP e 12º da LGT) e sendo o tributo de 1998 não são aplicáveis as causas suspensivas da caducidade
do direito de liquidar tributos previstas no artigo 46º da LGT, sendo que a acção de derrogação de sigilo
bancário não consubstancia causa de suspensão da caducidade ao abrigo do estatuído no artigo 333º/2
do CPT, pois que aí só estão previstas as acções incidentes sobre actos ou factos jurídicos que ostentam
uma relação de condicionalidade lógica entre os pressupostos de facto da incidência do imposto e a sua
quantificação ou liquidação.
A recorrente produziu alegações, quanto à revista excepcional, tendo concluído nos termos de
fls. 914/918, que aqui se reproduzem.
O recorrido contra-alegou, tendo concluído nos termos de fls. 981/983, que aqui, também, se dão
por reproduzidos.
Em sede de recurso por oposição de acórdãos a recorrente alegou, em 1º grau, no sentido de
evidenciar a oposição de acórdãos, nos termos de fls. 920/922 e 999/1001, que aqui se dão por reproduzidos.
A recorrente estruturou, também, alegações de 2º grau (de fundo), tendo concluído nos termos de
fls. 1077/1080, que aqui se reproduzem.
O recorrido contra-alegou tendo concluído nos termos de fls. 1111/1116 que aqui, também, se dão
por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.
Nesta fase está apenas em causa a apreciação preliminar do recurso excepcional de revista.
Nos termos do estatuído no artigo 150º/1 do CPTA o recurso excepcional de revista ali regulado
só é admissível quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito.
É jurisprudência reiterada ((1) Acórdãos do STA, de 14 de Setembro de 2011, 16 de Novembro de
2011 e 12 de Janeiro de 2012, proferidos nos recursos números 0387/11, 0740/11 e 0899/11, disponíveis
no sítio da Internet www.dgsi.pt.) da SCT deste STA que:
1. O recurso de revista excepcional regulado no artigo 150º do CPTA, pelo seu carácter excepcional, estrutura e requisitos, não pode entender-se como de índole generalizada mas antes limitada,
de modo a que funcione como 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, susceptível 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 excepcional 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, tomando
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”. ((2) Acórdão do STA, de 21
de Março de 2012-P. 084/12, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)
“...O preenchimento do conceito de 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 intrincado 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.
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Já a 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.
Por outro lado, a clara necessidade de 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 como condição para dissipar dúvidas – ou por
as instâncias terem tratada 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.” ((3) Do acórdão do STA, de 9 de Outubro de
2013-P. 0185/13, disponível no sitio da Internet www.dgsi.pt.)
As questões que a recorrente pretende ver reapreciadas pelo STA consistem em saber se as causas
de suspensão da caducidade estatuídas no artigo 46º da LGT são ou não aplicáveis aos factos tributários
ocorridos em data anterior ao início da vigência da LGT (1999.01.01), bem como a de determinar se a
acção de derrogação judicial do sigilo bancário se pode subsumir ao normativo do artigo 33º/2 do CPT,
que estatui que «A instauração da acção judicial, no caso de situações litigiosas, determina a suspensão
do prazo de caducidade até ao trânsito em julgado da decisão».
Ressalvada melhor opinião, em concordância com a recorrente, entendemos que se verificam os
requisitos necessários para admissão da revista.
Na verdade, as questões que a recorrente pretende ver reapreciadas são, pelo menos de complexidade jurídica superior ao comum, pois que o tratamento de tais matérias tem suscitado dúvidas sérias,
pelo menos a nível de jurisprudência.
Assim, quanto à primeira questão, o acórdão do TCAN, citado pela decisão recorrida, que segue
a mesma opinião (com voto de vencido), sustenta a tese negativa, quando é certo que a actual jurisprudência uniforme do STA, no que toca às causas de suspensão e interrupção da prescrição (e que parece
ser de aplicar às causas de suspensão da caducidade) entende que a LGT é competente para determinar
e reger os efeitos 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 ofensa dos princípios da legalidade, da certeza e da segurança jurídica.
Veja-se que, nos pareceres subscritos por Vasco Valdez e António Lobo Xavier e juntos aos autos
pelo recorrido nem sequer se questiona a aplicação das causas suspensivas da caducidade previstas no
artigo 46º da LGT.
Quanto à segunda questão realce-se a tese do acórdão do TCAS, de 1 de Junho de 2011-P. 04544/11,
que sustenta a tese de que o recurso da decisão de derrogação do sigilo bancário tem a virtualidade de
suspender o prazo de caducidade do direito de liquidar.
Também, as questões em causa parece terem relevância social fundamental, uma vez que podem
ser uma orientação para apreciação de outros casos, pois que a utilidade da decisão extravasa os limites
do caso concreto das partes envolvidas.
Por último também parece que a admissão do recurso se mostra claramente necessária para uma
melhor aplicação do direito, pois existe a possibilidade de repetição num número indeterminado de caso
futuros e consequente necessidade de garantir a uniformização do direito em matérias tão importantes,
que foram tratadas pelas instâncias de forma contraditória, facto que gerou instabilidade e incerteza na
sua resolução e que impõe a intervenção do STA para dissipar as dúvidas instaladas.
Termos em que, salvo melhor juízo, o recurso deve ser admitido.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram-se provados os factos seguintes [os especificados nas als. a) a f) do
n.º 9, foram aditados pelo TCAS, ao abrigo do disposto no art. 712º, n.º 1, alínea a) do CPC (redacção
à data)]:
1) - Na sequência da acção de inspecção realizada para efeitos de fixação do conjunto de rendimentos sujeitos a IRS, com referência ao ano de 1998, respeitantes ao contribuinte ora impugnante, foram
apurados os valores que vieram a ser propostos pelos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de
Finanças de Lisboa, conforme respectivo relatório emitido em 18/10/2004 (vide fls. 454 e ss. do PAT
anexo aos autos).
2) - Em 26.07.2001 a Administração Fiscal remeteu ao impugnante carta aviso meramente registada, informando de que tencionava fiscalizá-lo para efeitos de IRS de 1998. A referida carta foi
devolvida por não ter sido levantada.
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3) Em 05/03/2002 foi solicitado ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa um pedido de derrogação do sigilo bancário – apreensão de documentação em estabelecimento bancário – respeitante ao
sujeito passivo A………………., com fundamento na ocorrência dos seguintes factos (vide fls. 109 a
119 dos autos):
a) - encontrarem-se a decorrer acções de fiscalização a empresas detidas, participadas e administradas pelo ora impugnante, a que correspondiam as ordens de serviço com os números 64474, 64475,
71257, 64470 e 64471;
b) - encontrarem-se abertas, para efeitos de fiscalização do sujeito passivo ora impugnante, com
referência aos exercícios de 1998 e 1999, ordens de serviço cujos números não foram referidos;
c) - não ter o sujeito passivo acima identificado, ora impugnante, ter procedido à entrega das
declarações anuais de rendimentos para efeitos de IRS com referência aos exercícios de 1998 e 1999;
d) - ter o mesmo apresentado com referência ao exercício de 1997 uma declaração de rendimentos
que evidencia uma grande desproporção para com a capacidade financeira e económica evidenciada e
de que deu relato a diversos órgãos de comunicação social como sejam: a referência a vultuosos rendimentos prediais e à disponibilização de elevados fundos para suprimento de dificuldades financeiras
do …..;
e) - ter sido apurado ser notória a confusão entre o reconhecimento das disponibilidades das
empresas e das que são pertença do seu sócio, accionista e administrador, o ora impugnante, fruto de
alegadas prestações de suprimentos não evidenciados com documentos bancários e da apropriação por
ele de valores pertencentes às empresas, sem passagem pela contabilidade destas, a título de reembolso
dos suprimentos efectuados;
f) - recusa por parte do ora impugnante em conceder autorização para consulta às contas bancárias
afectas ao seu património pessoal e às contas bancárias das empresas que se encontravam sob procedimentos de inspecção (vide fls. 104 a 107 dos autos).
4) - A autorização para a derrogação do sigilo bancário para a sociedades B……………….., SA
e C…………………, SA e para o contribuinte A…………………, veio a ser concedida por decisão
judicial de 27/01/2004 do 1º Juízo Cível de Lisboa (3ª secção) – vide informação constante do relatório
de inspecção, a fls. 467 e 468 do PAT anexo aos autos.
5) Em 06.07.2004 e porque a acção inspectiva ao exercício de 1998 não se havia iniciado, a Administração Fiscal remeteu nova carta aviso informando que nessa data, iria efectivamente ter início
tal acção inspectiva.
6) - A acção de inspecção ao contribuinte ora impugnante, com referência ao IRS do exercício
de 1998 teve lugar sob a Ordem de Serviço n.º 92109, com datas de emissão e de despacho de, respectivamente, 27/05/2004 e 16/06/2004 e foi considerada iniciada em 20/09/2004 na sequência das
diligências realizada conforme certidão que se encontra a fls. 98 a 102 dos autos e foi concluída em
18 de Outubro de 2004.
7) A liquidação adicional de IRS, respeitante ao ano de 1998, foi notificada ao impugnante, conforme demonstração constante do documento n.º 2004 00012408611, no montante de €5.369.141,50
(quantia que inclui juros compensatórios no montante de €1.358.465,42), respeitante à liquidação
n.º 2004 5004226931 de 2004-11-04 e a que correspondeu a nota de compensação n.º 2004 00012408611,
de 2004-11-08, com a data limite para pagamento voluntário da quantia de €5.369.119,35 fixada em
2004-12-15, cfr. fls. 95 a 97 dos autos.
8) - A impugnação em apreço foi deduzida em 15/03/2005, cfr carimbo aposto a fls. 4 dos autos.
9) –
a) Em 15.10.2004, foi elaborado o RIT final em relação ao s.p. A…………….., exercício de 1998,
em cujas conclusões se consigna: «Correcções à matéria tributável» – IRS – €11.l9.269,07 – Capítulo
III e IX» – fls. 454/492, do p.a.
b) Em 27/01/2004 foi proferida a decisão judicial pelo 1º Juízo Cível de Lisboa (3ª secção) que
autorizou a Derrogação do Sigilo Bancário solicitada para as duas empresas em causa e para o sujeito
passivo objecto da presente Ordem de Serviço – o Sr. A………….. – decisão esta que, veio permitir
o acesso por parte dos Serviços da Direcção de Finanças de Lisboa, a toda a documentação bancária
relativa aos movimentos a debito e a credito e informação da sua proveniência e destino das contas
bancárias de que sejam titulares os requeridos.
c) A decisão judicial em referência foi objecto de recurso jurisdicional para o Tribunal da Relação
de Lisboa, ao qual foi negado provimento por Acórdão de 02.11.2004.
d) Do Acórdão foi interposto recurso jurisdicional para o STJ, que, por meio de Acórdão de
03.05.2005, negou a revista.
e) Do Acórdão referido foi interposto recurso para o Tribunal Constitucional, o qual, por meio de
Acórdão de 02.11.2005, com trânsito em julgado, pelo menos, em 12.11.2005, negou provimento ao
recurso – Acórdão n.º 602/05, do Tribunal Constitucional.
f) A liquidação adicional respeitante ao ano de 1998, em causa nos autos, foi notificada ao impugnante em 15.11.2004 – acordo.
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3.1. Como dos autos decorre, apesar de ter sido também interposto um outro recurso (por oposição
de acórdãos) o recurso ora em apreciação é o de revista excepcional (nos termos do art. 150º do CPTA)
interposto pela Fazenda Pública, a fls. 905.
Ora, aceitando-se que este recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, apreciar se o recurso dos autos
é admissível face aos pressupostos de admissibilidade contidos nesse normativo, em cujos nºs. 1 e 5
se estabelece:
«1 - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode
haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito.
(…)
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 objecto de apreciação preliminar
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de
Contencioso Administrativo».
3.2. Interpretando este n.º 1, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste recurso (cfr.,
por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela sua estrutura,
quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela nota
de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número limitado de
casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-se como
o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, a uma
“válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu: 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.
Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera 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». (1)
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância jurídica
ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso
para uma melhor aplicação do direito), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:
- (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for 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.
- e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito
quando se verifique 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 suscite fundadas
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.
Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e
esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «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») - cfr. o ac. desta Secção do STA,
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07;
de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12,
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.
E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessariamente
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ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 627º, n.º 2, 635º, nºs. 1 e 2, e 639º, nºs. 1 e 2 do
novo CPC (2) - neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013,
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13.
3.3. No caso vertente, o recorrido deduzira impugnação judicial de liquidação adicional de IRS e
juros compensatórios, com referência ao ano de 1998, sustentando que ocorre a caducidade do direito
à liquidação.
E tendo a impugnação judicial sido julgada procedente no TT de Lisboa, a Fazenda Pública
interpôs recurso da respectiva sentença, para o TCA Sul, onde foi proferido, em 377/2012, o acórdão
de fls. 864/881, no qual se negou provimento ao recurso, no entendimento de que, atento princípio
da irretroactividade das normas fiscais substantivas (arts. 103º/ 2 da CRP e 12º da LGT) e sendo o
tributo referente ao ano de 1998, não são aplicáveis as causas suspensivas da caducidade do direito de
liquidar tributos previstas no art. 46º da LGT, sendo que a acção de derrogação de sigilo bancário não
consubstancia causa de suspensão da caducidade ao abrigo do então estatuído no art. 333º/2 do CPT,
pois que aí só estão previstas as acções incidentes sobre actos ou factos jurídicos que ostentam uma
relação de condicionalidade lógica entre os pressupostos de facto da incidência do imposto e a sua
quantificação ou liquidação.
Discordando do entendimento afirmado no aresto do TCA Sul, a recorrente alega que, face ao
decidido, importa reapreciar e clarificar duas questões: por um lado, saber se as causas de suspensão da
caducidade previstas no art. 46º da LGT são aplicáveis a factos tributários ocorridos em data anterior
ao início da vigência da LGT (1/1/1999) e, por outro lado, clarificar a determinar se a acção de derrogação judicial do sigilo bancário se pode subsumir ao disposto no n.º 2 do art. 33º do CPT, no qual se
estabelece que a instauração da acção judicial, no caso de situações litigiosas, determina a suspensão
do prazo de caducidade até ao trânsito em julgado da decisão.
Ora, retornando aos requisitos de admissibilidade deste recurso de revista excepcional, afigura-se-nos verificada, no caso, a apontada relevância jurídica das questões em causa, com a respectiva
complexidade a decorrer, desde logo, da necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis e da constatação, como bem salienta o MP, de que têm obtido respostas divergentes
por parte da jurisprudência:
- por exemplo, em relação à aplicação das causas de suspensão da caducidade, o acórdão recorrido,
embora sem unanimidade, segue a jurisprudência do ali citado acórdão do TCAN [no sentido de que,
se o facto tributário tiver ocorrido antes da entrada em vigor da
LGT, embora seja aplicável o prazo de caducidade de 4 anos inscrito no n.º 1 do art. 45º dessa
mesma Lei, (por força do disposto no n.º 5 do art. 5º do DL n.º 398/98, de 17/12.), mas já não releva
qualquer das causas de suspensão de tal prazo previstas no art. 46º da LGT, mas, tão só, a então configurada no n.º 2 do art. 33º do CPT], quando é certo que a actual jurisprudência uniforme do STA,
no que concerne às causas de suspensão e interrupção da prescrição (mas podendo, no entender do
MP, equacionar-se a respectiva aplicação às causas de suspensão da caducidade) aceita que a LGT é
competente para determinar e reger os efeitos 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 ofensa dos princípios da legalidade, da certeza e da segurança jurídica
(aliás, como igualmente refere o MP, nos pareceres subscritos por Vasco Valdez e António Lobo Xavier e juntos aos autos pelo recorrido, nem sequer se questiona a aplicação das causas suspensivas da
caducidade previstas no art. 46º da LGT).
- e também no que respeita à questão de saber se a acção de derrogação judicial do sigilo bancário
se pode subsumir ao disposto no n.º 2 do art. 33º do CPT (ou seja, se a instauração dessa acção judicial, no caso de situações litigiosas, determina a suspensão do prazo de caducidade até ao trânsito em
julgado da decisão), o acórdão recorrido conclui negativamente (conclui que a acção de derrogação,
tendo em vista a avaliação directa da matéria tributável, não constitui acção judicial relativa a questão
prejudicial à liquidação, pelo que não se subsume àquela citada disposição legal), sendo certo que num
outro acórdão do TCAS (proferido em 1/6/2011, no proc. n.º 04544/11), se entendeu que o recurso da
decisão de derrogação do sigilo bancário tem a virtualidade de suspender o prazo de caducidade do
direito de liquidar.
Por outro lado, as questões em causa também assumem relevância social fundamental, uma vez
que relevarão como orientação para apreciação de outros casos. Na verdade, apesar de a questão jurídica
se encontrar, em parte, dependente também das circunstâncias de cada caso concreto, as respectivas
apreciação e decisão passam, em larga medida, pelo exame de questões essenciais de âmbito geral e em
que a utilidade da decisão extravasa, claramente, os limites do caso concreto das partes envolvidas, ou
seja, passam, essencialmente, por indagar se as causas de suspensão da caducidade previstas no art. 46º
da LGT são aplicáveis a factos tributários ocorridos em data anterior ao início da vigência da LGT e
por indagar se, para efeito do disposto no n.º 2 do art. 33º da LGT, a acção de derrogação judicial do
sigilo bancário integra o conceito de acção judicial, no caso de situações litigiosas, que determina a
suspensão do prazo de caducidade até ao trânsito em julgado da decisão.

2674
Da própria natureza das questões decorre, portanto, também a inerente susceptibilidade de terem
repercussão em casos futuros do mesmo tipo, e a merecerem, em suma, em face da apontada relevância
jurídica e social fundamental, e em face, ainda, das respostas contraditórias por parte das instâncias,
uma resposta pelo órgão de cúpula da justiça fiscal, como condição para dissipar dúvidas e alcançar
melhor aplicação do direito. Ou seja, estão verificados os requisitos de relevância jurídica e social para
que se considere a questão de importância fundamental, para efeitos do disposto no n.º 1 do art. 150º
do CPTA.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em admitir o presente recurso, por se considerar que estão preenchidos
os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Sem custas nesta fase.
Lisboa, 3 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva.
(1) Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª ed., p. 323 e Comentário ao Código de Processo
nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..
(2) Correspondentes aos arts. 676º, n.º 2, 684º, nºs. 1 e 2, e 685º-A, nºs. 1 e 2, do anterior CPC.

Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Processo n.º 514/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A Fazenda Pública, notificada do acórdão proferido nos autos em 28/5/2014 (fls. 564 a 576),
vem requerer, invocando o disposto no n.º 1 do art. 616º e n.º 1 do art. 666º, ambos do CPC, a respectiva
reforma quanto a custas.
Alega, em suma, que, tendo em conta o valor da causa (€ 841.480,55) e impondo-se o pagamento
(em ambas as instâncias) do remanescente da taxa de justiça, em cumprimento do disposto na anotação
à TABELA I anexa ao RCP, de acordo com a 1ª parte do n.º 7 do art. 6º deste diploma legal, entende que
adoptou, neste processo, um comportamento processual de colaboração com a justiça e os Tribunais,
não promovendo quaisquer expedientes de natureza dilatória, abstendo-se da prática de actos inúteis
e fornecendo todos os elementos necessários à boa decisão da causa, pelo que, a fixação de custas no
valor de € 13.316,50 ou em valor semelhante, viola, em absoluto, os princípios da proporcionalidade,
do excesso, da justiça e do acesso ao direito, devendo, por isso, ser julgada inconstitucional, por violação desses princípios constitucionais, constantes dos arts. 2º, 18º, n.º 2 e 20º da CRP, a norma que se
extrai da conjugação do disposto no art. 6º nºs. 1 e 2 e Tabelas I A e B, anexas do RCP, na parte em que
delas resulta que as taxas de justiça devidas sejam determinadas exclusivamente em função do valor
da acção, sem o estabelecimento de qualquer limite máximo.
Requer que, em consequência, se faça uso da faculdade prevista na segunda parte do n.º 7 do
art. 6º do RCP, por forma a dispensá-la (a ela, requerente) do pagamento do remanescente das taxas de
justiça, reformando-se, nessa parte, o acórdão (quanto a custas - em ambas as instâncias), ao abrigo do
n.º l do art. 616º do CPC, tendo-se em conta o máximo de € 275.000,00 fixado na TABELA I do RCP
e desconsiderando-se o remanescente aí previsto.
II. A recorrida, notificada do pedido de reforma, nada disse.
III. Com dispensa de vistos dos Ex.mos Conselheiros Adjuntos, dada a simplicidade da questão
a apreciar, dir-se-á, decidindo, o seguinte:
IV. Nestes autos (reclamação das decisões do OEF - art. 276º do CPPT), o Tribunal, em 1ª instância
decidido pela procedência da reclamação e condenando a Fazenda Pública em custas.
Interposto, por parte da Fazenda pública, recurso para o STA veio a ser proferido acórdão em que
se negou provimento ao recurso e se condenou a Fazenda Pública nas respectivas custas.
E atentando no presente pedido de reforma do acórdão, vemos que a Fazenda Pública pretende a
alteração da condenação em custas em ambas as instâncias.
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Ora, no âmbito do pedido de dispensa do remanescente da taxa de justiça, tem-se entendido que
cabe a este STA apreciá-lo tão só no que respeita ao recurso (processo autónomo, na acepção do n.º 2
do art. 1º do RCP) que a ele foi dirigida.
Por outro lado, de acordo com o disposto no n.º 7 do art. 537º do actual CPC (art. 447º-A do CPC
1961), para efeitos de condenação no pagamento de taxa de justiça, consideram-se de especial complexidade as acções e os procedimentos cautelares que: (a) contenham articulados ou alegações prolixas;
(b) digam respeito a questões de elevada especialização jurídica, especificidade técnica ou importem
a análise combinada de questões jurídicas de âmbito muito diverso; ou (c) impliquem a audição de
um elevado número de testemunhas, a análise de meios de prova complexos ou a realização de várias
diligências de produção de prova morosas.
Assim, a simplicidade ou a menor complexidade não se confundem com a simples regularidade
do processo ou com a ausência de anomalias e incidentes processuais, sendo que também no que se
refere à conduta das partes, não obstante a possibilidade de relevância negativa do que seja de considerar desnecessário, impertinente ou dilatório, tudo o mais cairá, em regra, no âmbito da normalidade
da intervenção das partes no processo judicial.
No caso, constatamos que a tramitação processual foi, no essencial, uma tramitação regular:
- (i) um anterior recurso – apreciado no acórdão de 18/9/2013 – fls. 399 a 406 – que fora interposto
pela ora recorrida A…………, Lda., foi julgado provido e ordenou-se a baixa dos autos ao Tribunal “a
quo” para que apreciasse «a reclamação no que toca à colocada questão da idoneidade da garantia na
sua globalidade (a já prestada e a ora oferecida), na perspectiva da sua suficiência, tendo em conta que
relativamente aos imóveis se impõe atender ao seu valor de mercado»;
- (ii) no presente recurso, “rectius”, no recurso que veio a ser decidido no acórdão cuja reforma
ora se pede, foram apreciadas quer a questão da nulidade da sentença recorrida, por alegada omissão de
pronúncia, quer a questão do também invocado erro de julgamento no que respeita ao vício de forma
(falta de fundamentação) que a sentença recorrida julgou verificar-se quanto ao reclamado despacho
do OEF.
E se não é de concluir que estejamos perante uma acção de especial complexidade, também não
pode concluir-se que estejamos, para efeitos desta dispensa de taxa, perante uma causa simples ou de
menor complexidade, atentas, ainda, no que tange a este segundo recurso interposto, também a alegada
nulidade da sentença e a questão de fundo que veio a ser apreciada.
Neste contexto, não se nos afigura, que estejam preenchidos os requisitos exigidos pelo mencionado
n.º 7 do art. 6º do RCP, para que possa dispensar-se o pagamento do remanescente da taxa de justiça.
Acresce que, dado o aditamento (operado pelo art. 2º da Lei n.º 7/2012, de 13/2) deste n.º 7 ao
art. 6º do RCP, passa precisamente a poder (e a dever) atender-se ao falado limite máximo de 275.000,00
Euros e a poder dispensar-se o pagamento do remanescente da taxa de justiça, não se vendo, portanto,
que ocorra, nesta vertente, violação dos invocados princípios constitucionais. (1)
Ponto é que se verifiquem os também apontados requisitos para tal dispensa: (i) especificidade da
situação que justifique a dispensa; (ii) valoração e ponderação (por parte do juiz, e de forma fundamentada) no sentido de que, atendendo designadamente à complexidade da causa e à conduta processual
das partes, é de dispensar o pagamento do dito remanescente.
Requisitos que, como acima se disse, não se verificam no presente caso.
V. Face ao exposto, decide-se indeferir o pedido de reforma, quanto a custas, do acórdão proferido
nos autos a fls. 564 a 576.
Custas incidentais pela recorrente, com taxa de justiça que se fixa em uma UC.
Lisboa, 3 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão
Seia.
(1) No acórdão n.º 421/2013, de 15/7/2013, processo n.º 907/2012, in DR, 2ª série - n.º 200, de 16/10/2013, pp. 31096 a
31098, o Tribunal Constitucional havia julgado inconstitucionais, por violação do direito de acesso aos tribunais, consagrado
no art. 20º da CRP, conjugado com o princípio da proporcionalidade, decorrente dos arts. 2º e 18º, n.º 2, segunda parte, da
CRP, as normas contidas nos arts. 6º e 11º, conjugadas com a tabela I-A anexa, do Regulamento das Custas Processuais, na
redacção introduzida pelo DL n.º 52/2011, de 13/4, (anteriormente, portanto, à alteração introduzida pela Lei n.º 7/2012,
de 13/2) quando interpretadas no sentido de que o montante da taxa de justiça é definido em função do valor da acção sem
qualquer limite máximo, não se permitindo ao tribunal que reduza o montante da taxa de justiça devida no caso concreto,
tendo em conta, designadamente, a complexidade do processo e o carácter manifestamente desproporcional do montante
exigido a esse título.
Neste mesmo sentido se decidira já nos acs. desta Secção do STA, de 31/10/12 e de 26/4/2012, nos procs. nºs. 0819/12
e 0768/11, respectivamente.
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Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Assunto:
Incompetência do STA. Em razão da hierarquia.
Sumário:
I – O STA apenas tem competência para conhecer de decisões dos tribunais tributários
quando estiver em causa matéria exclusivamente de direito.
II – Se a recorrente mostra dissentir do decidido pelo Tribunal “a quo” no que respeita
ao juízo de apreciação da prova mostrando uma clara divergência com as ilações
de facto retiradas do probatório e pretende retirar daí apoio para a fundamentação
de direito que sustenta não pode o STA conhecer do recurso apresentado por ser
incompetente em razão da hierarquia.
Processo n.º 655/14-30.
Recorrente: A……………..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1 – RELATÓRIO
A…………………., NIF …………….., veio apresentar reclamação da penhora, efectuada pelo
Serviço de Finanças de Gondomar sobre um terço da pensão por si auferida.
Por sentença de 07 de abril de 2014, o TAF do Porto, julgou improcedente a reclamação.
Inconformada com o assim decidido, veio a recorrente interpor o presente recurso cujas alegações
integram as seguintes conclusões:
CONCLUSÕES:
“A. Com o conteúdo da sobredita sentença que julga improcedente a reclamação dos actos do
órgão de execução fiscal não se conforma, nem pode conformar, a Recorrente, porquanto alega e demonstra aquela que a pensão que aufere é impenhorável (até ao limite de 2/3), pois que sobre aquela
incide já penhora anterior.
B. A pensão de reforma auferida pela Executada é um direito que integra o seu património e, como
tal, consubstancia garantia geral das obrigações, conforme o preceitua o artigo 610.º do Código Civil;
e o artigo 227.º do Código de Procedimento e Processo Tributário prevê e rege a penhora de abonos e
vencimentos.
C. Sucede que tal penhora tem limites, que são os previstos no artigo 738.º do Código de Processo
Civil, que corresponde, ainda que com algumas alterações, à norma contida no artigo 824.º do diploma
vetusto.
D. Essencialmente, consagra a lei a impenhorabilidade da parte correspondente a dois terços da
parte líquida dos vencimentos, até ao limite de três salários mínimos nacionais à data da apreensão.
E. Ou seja, se porventura um executado tiver um rendimento mensal no valor, líquido, de Eur
6.000,00, o que relevará para efeitos de impenhorabilidade não são os dois terços — que seriam Eur
4.000,00 — mas sim o valor correspondente a três salários mínimos nacionais, Eur 1.455,00, sendo
todo o remanescente susceptível de penhora.
F. Conforme ficou devidamente sedimentado na douta decisão recorrida, sobre um terço da pensão
de reforma auferida pela executada impende já penhora — anterior à ordenada no âmbito da execução
fiscal em apreço — à ordem do processo que, sob o n.º 27667/11.4YYSLB, corre termos pela 1.ª Secção
do 2.º Juízo de Execução de Lisboa.
G. Ora, considerando que a Executada aufere uma pensão de reforma no valor anual ilíquido de
Eur 27.222,72 — conforme ficou também sedimentado no procedimento — o que corresponde a um
valor bruto mensal, considerando catorze meses, de Eur 1.944,48, temos que — mesmo considerando
o valor bruto — o valor equivalente a dois terços é inferior a três salários mínimos nacionais.
H. Donde, o valor que releva para efeitos de determinação do critério de impenhorabilidade do
activo em crise é o equivalente a dois terços da parte líquida.
I. Nesta conformidade, e porque a parte penhorável da pensão da Executada estava já afecta ao
processo executivo cível supra melhor identificado, a efectivação de nova penhora do mesmo activo
configuraria uma clara violação do enquadramento legal que se vem de expor.
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J. Começa a página 9 do decisório por asseverar que “Assim, no que se refere à impenhorabilidade
da pensão invocada pela reclamante, verifica-se que a reclamante alegou que sobre a pensão em causa,
já incidia uma penhora na proporção de um terço do seu montante.” prosseguindo o decisório — e,
salvo o devido respeito, mal — dizendo que “Diga-se, porém, que não resultou provado que esteja a ser
efectivamente realizada pela Segurança Social o depósito de 1/3 do montante de pensão auferida pela
reclamante, mas sim, que foi notificada da penhora de 1/3 do montante de pensão auferida — podendo
até a reclamante ter deduzido oposição.”
K. Aqui, falha o aresto recorrido ao confundir duas realidades: a concretização da penhora, que é
um acto jurisdicional, e o cumprimento da injunção dele decorrente, que é uma obrigação, com génese
naquele acto jurisdicional mas que com ele não se confunde, que impende sobre a entidade pagadora e
subsiste até à verificação de novo acto jurisdicional que determine a sua alteração ou cessação.
L. Mais, prevê a lei, expressamente, as consequências que para a entidade pagadora decorrem do
incumprimento da obrigação cominada.
M. Consagra o artigo 227.º do Código do Procedimento e de Processo Tributário o modo de
concretização da penhora de abonos em execução fiscal, e o artigo 779.º do Código de Processo Civil
a efectivação de tal acto em sede de execução cível.
N. Numa e noutra jurisdição, a penhora, enquanto acto jurisdicional concretiza-se, verifica-se na
ordem jurídica, pela notificação à entidade pagadora para proceder em conformidade com o mais que
vem previsto nas mesmas normas.
O. As posteriores entregas da parte penhorada do rendimento configuram já não a concretização da
penhora da pensão de reforma — esta foi já penhorada por meio da notificação que as precede — mas
sim puros actos de execução da mesma, em cumprimento de obrigação legal e sob as cominações (aliás
severas) que a lei adjectiva prevê.
P. Donde, carece de qualquer sentido e fundamento o que vem seguidamente asseverado no douto
aresto recorrido, que sustenta que “...não resultou provado de que efectivamente a Segurança Social
tenha depositado qualquer montante no seguimento da penhora efectuado em causa nos presentes autos”
(sic.), para depois concluir, também mal, que “Assim sendo, não se mostra, em concreto, que a penhora
incida sobre parte da pensão impenhorável”
Q. Como é bom de ver, não é nesta sede — a da execução fiscal — que cumpre sindicar do cumprimento, ou não, pela entidade pagadora da pensão de reforma da executada da obrigação que para si
emerge da concretização da penhora de 1/3 da pensão de reforma à ordem da identificada execução cível.
R. Que incide penhora sobre parte da pensão auferida, não há dúvidas.
S. A questão de saber se a entidade pagadora cumpre com os depósitos é uma questão que se atém,
exclusivamente, ao processo à ordem do qual foi ordenada a penhora e àqueles que aí intervêm.
T. Remata ainda, de forma surpreendente, o insigne Tribunal Recorrido a fundamentação que
perfilha para julgar improcedente a reclamação aduzida com uma construção nos seguintes termos:
“Aliás, caberá à entidade pagadora aferir se a penhora da pensão, excede ou não os limites considerados
no artigo 738º do CPC, pois nos termos do artigo 779.º, n.º 1 do mesmo Código, é sobre a entidade que
procede ao pagamento da pensão que impende a obrigação de proceder ao depósito da quantia devida
do desconto correspondente ao crédito penhorado.”
U. Não cabe; quando muito, poderá — e deverá — a entidade pagadora informar o ente jurisdicional que determina a penhora do valor da pensão de reforma ou de precedência de qualquer outro
acto de apreensão da mesma.
V. Mas decisão quanto à amplitude da penhora e a salvaguarda da sua conformação com os limites
legais, seja por impulso do Executado, seja da entidade pagadora, configuram, sempre, a prática de um
acto jurisdicional; isto é, suscitada a questão, é ao órgão executivo que cabe decidir.
W. É ostensivamente contra legem configurar que recaía sobre a entidade pagadora o ónus de
determinar, ou tutelar como pretende o decisório recorrido, o âmbito da penhora, esta entidade tem — tão-só e apenas — de proceder em conformidade com o que lhe é, concretamente, ordenado por quem
tem poder jurisdicional.
X. Por todas estas razões não poderia o Insigne Tribunal Recorrido ter decidido como decidiu,
pois que existe uma penhora anterior — ordenada e notificada — à ordem de execução cível.
Y. Não cabe a sindicância, na execução fiscal no âmbito da qual vem o presente recurso interposto,
do cumprimento, ou incumprimento, pela entidade pagadora, da obrigação para si emergente da referida
penhora; e — de modo algum — impende sobre a entidade pagadora o ónus de tutelar a legalidade da
penhora, seja na execução cível, seja na execução fiscal.
Z. O que se exige — e o que resulta da lei — é que o Tribunal decida, confirme, que é impenhorável o valor correspondente a dois terços do valor líquido auferido pela executada a título de pensão
de reforma, restando à entidade pagadora proceder em conformidade com tal decisão.
AA. O que, de modo algum, pode sobrestar é uma decisão como a recorrida que potencia a
efectivação de urna penhora ostensivamente ilegal e “ficciona” à Segurança Social um — inexistente
— poder de determinar o alcance de penhora.
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AB. Por tudo, deverá ser revogada a sentença recorrida e substituída por outra que julgue procedente a reclamação dos actos do órgão de execução fiscal, com o imediato levantamento da penhora
da pensão da Recorrente, em função da patente ilegalidade de que tal penhora enferma.
NESTES TERMOS E NOS MAIS DE DIREITO QUE V.s Ex.ªs MUITO DOUTAMENTE SUPRIRÃO:
Deve ser, por V.ªs Ex.ª s, dado provimento ao presente recurso, revogando-se a mui douta sentença recorrida e substituindo-se ‘por outra que julgue procedente a reclamação dos actos do órgão
de execução fiscal, com o imediato levantamento da penhora da pensão da Recorrente, com todas as
consequências legais.”
Não houve contra-alegações.
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“Alega Recorrente que a penhora efectuada pelo Serviço de Finanças de Gondomar, no âmbito
deste processo, e que incidiu sobre a sua pensão de reforma é ilegal, uma vez que já existe sobre a
mesma, a penhora de 1/3 à ordem de outro processo.
Na verdade nos termos do artº 738º n.º 1 do C.P.C,: São impenhoráveis 2/3 da parte líquida dos
vencimentos, salários, prestações periódicas pagas a título de aposentação…”
Este princípio foi consagrado com força obrigatória geral pelo Tribunal Constitucional in Ac.
177/02, por se entender que a sua violação era susceptível de violar o princípio da dignidade humana
consagrado nos artºs 59.º nº2 alínea c) e 63º nºs 1 e 3 da C.R.P...
Ora, na sentença sob recurso entendeu-se que não tinha ficado provado que a Segurança Social
tivesse procedido ao desconto de 1/3 da pensão auferida pela Recorrente à ordem de outro processo,
tendo apenas considerado assente que esta tinha sido notificada dessa penhora desconhecendo-se, por
isso, a existência de descontos.
O indeferimento da pretensão da Recorrente pelo TAF do Porto parece-nos ajustável ao caso
concreto, pois entendemos que caberá à entidade pagadora que procede aos descontos verificar se se
encontra, ou não, ultrapassado o limite legal imposto por lei, tal como lhe incumbe também, o dever de
verificar se se trata de pensões cujo valor global não seja superior ao salário mínimo nacional.
Deste modo, somos de parecer que deve manter-se a sentença recorrida julgando-se improcedente
o recurso.”
Por despacho a fls. 374 a 376 dos autos, veio o Exmº relator considerar que o recurso não tem por
fundamento exclusivo matéria de direito visto que, existe uma clara divergência nas ilações de facto
retiradas do probatório, pelo que, deve ser declarada a incompetência deste Supremo Tribunal, em razão
da hierarquia, sendo competente para conhecer do recurso o Tribunal Central Administrativo Norte.
A fls. 379 dos autos, veio a recorrente pronunciar-se pela improcedência da invocada excepção
da incompetência do Tribunal, alegando que “…a matéria de facto controvertida no processo esteja
estabilizada e apenas o direito se mantenha em discussão.”
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguintes factualidade:
A. O processo de execução fiscal 3468201001039318 foi instaurado pelo Serviço de Finanças de
Gondomar 2 contra a sociedade “B…………….. Lda.” para cobrança coerciva da quantia de € 5.162,57
referente a IVA (cinco mil e cento e sessenta e dois euros e cinquenta e sete cêntimos) — cfr. fls. 6;
B. A 18 de Janeiro de 2012 é proferido despacho de reversão contra a reclamante — cfr. fls. 80;
C. A reclamante foi notificada de que sobre sua pensão incide uma penhora de 1/3 do montante
da mesma, penhora essa efectuada no processo 27667/11.4YYLSB que corre termos na Sec-Geral de
Execuções, 2º Juízo, 1ª secção, Lisboa — cfr. fls. 266 a 268;
D. A 19 de Fevereiro de 2013 foi efectuada a penhora da pensão auferida pela reclamante — cfr.
fls. 255;
E. A 13 de Março de 2013 a reclamante foi notificada de que o Serviço de Finanças de Gondomar
2 ordenou a penhora da pensão por si auferida — articulado 1 da petição de reclamação e fls. 255;
F. Os presentes autos de reclamação deram entrada a 22 de Março de 2013;
G. Na declaração de rendimentos apresentada a 01 de Abril de 2013, a reclamante declarou auferir
pensão no montante ilíquido anual de € 27.222,72 (vinte e sete mil e duzentos e vinte e dois euros e
setenta e dois cêntimos) — cfr. fls. 298 a 301;
3-DO DIREITO:
A sentença recorrida a fls. 323/333 dos autos, considerou o seguinte destacando-se apenas os
trechos mais relevantes para a decisão:
“1— Relatório.
A…………………., contribuinte n.º ………………., veio ao abrigo do artigo 276º e ss. do Código
de Procedimento e de Processo Tributário CPPT) apresentar reclamação da penhora efectuada pelo
Serviço de Finanças de Gondomar 2 que incidiu sobre um terço da pensão por si auferida.
Para o efeito, alegou, em súmula, a impenhorabilidade da pensão que aufere.
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Concluiu, pedindo a procedência da presente reclamação e, por via disso, seja ordenado o levantamento da penhora que incidiu sobre a referida pensão.
Juntou um documento, comprovativo da concessão do benefício de apoio judiciário, procuração
forense e duplicados legais.
A Fazenda Pública apresentou contestação defendendo a improcedência da presente reclamação.
O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu parecer defendendo a improcedência da presente acção.
II — Saneamento
(…)
III — Dos Factos
(…)
IV — Do Direito
Do prejuízo irreparável
A questão que primeiramente deverá o Tribunal decidir é se a presente reclamação deverá ser já
apreciada ou apenas a final.
O regime regra, na apreciação das reclamações interpostas de decisões da autoria do órgão de
execução fiscal que afectem direitos e interesses legítimos, seja do executado seja de terceiros, é de
que a oportunidade para tal efeito apenas ocorre a final, depois de realizadas as penhora e venda de
bens — cfr. artigos 276.º a 278.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
Tal regime comporta, no entanto, excepções, nos termos do estatuído no n.º 3 do referido artigo 278.º do CPPT, isto é, sempre que a reclamação se ancorar em prejuízo irreparável decorrente
da inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos ou da extensão da mesma, da
penhora imediata de bens que apenas respondam subsidiariamente pela satisfação da dívida exequenda,
ou do abranger em tal diligência de bens que, do ponto de vista substantivo, não respondam pela divida
exequenda, ou da determinação da prestação de garantia indevida ou superior à devida — cfr. als, a) a
d) do referido n.º 3 do art.º 278.º do CPPT.
Contudo, como é entendimento doutrinal e jurisprudencial que se crê firme, o elencar das referidas
situações no n.º 3 do artigo 278.º do CPPT, assume uma natureza meramente enunciativa, no sentido
de que a excepção ao referido regime regra operará sempre que a reclamação tenha por base situações
susceptíveis de acarretarem um prejuízo irreparável para o reclamante ou tomem absolutamente inútil
essa mesma reclamação, sob pena de se afrontar o princípio constitucional da tutela judicial efectiva
(cfr. acórdão do STA, 06 de Março de 2008, Proc. nº58/08).
Ora se, por um lado, com a inutilidade da subida diferida da reclamação se pretendeu, precisamente,
obviar à ocorrência de um prejuízo irreparável, no sentido de evitar que, quando a reclamação houver
de subir ao Tribunal, aquele prejuízo esteja já, consumado e sem possibilidade da sua eliminação, como
será o caso, referido no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 06 de Março de 2008,
Proc. n.º 58/08, de pretensão de dispensa de garantia para suspensão do processo executivo, por outro,
é igualmente incontornável que, sem a verificação do aludido pressuposto — “prejuízo irreparável”
a reclamação apenas pode subir a tribunal, a fim de aí ser apreciada, nos termos do disposto no referido art.º 278.º/1 do CPPT; E, na linha do doutrinado no Acórdão do STA de 09 de Agosto de 2006 “a
inutilidade resultante da subida diferida da reclamação é noção a definir em presença da de prejuízo
irreparável de que fala a lei. É seguro que o legislador não quis impor a subida imediata de todas as
reclamações cuja retenção pode originar prejuízos. Não está em causa, pois, poupar o interessado a todo
o prejuízo. Por isso se estabelece que as reclamações sobem imediatamente só quando a sua retenção
seja susceptível de provocar um prejuízo irreparável. Em súmula, a reclamação que não suba logo não
perde todo o seu efeito útil mesmo que não evite o prejuízo que se quer impedir, desde que seja possível
repará-lo” (processo n.º 0229/06).
No que se refere ao caso em apreço, temos que a reclamante alegou a existência de prejuízo irreparável, consubstanciada na perda de utilidade de apreciação da reclamação a final.
Ora, estando em causa a penhora de pensão por si auferida, surge evidente ao Tribunal que a
apreciação da presente reclamação a final, faria com que a mesma.
Assim sendo, no que se refere ao requisito de prejuízo irreparável, considero que o mesmo se
verifica — atento o supra referido quanto à perda de utilidade.
Da penhora efectuada
Alegou a reclamante que deduziu oposição à reversão contra si efectuada nos presentes autos,
mostrando-se ilegal a referida reversão por não se verificar os seus pressuposto e que a penhora efectuada nos presentes autos se mostra ilegal por incidir sobre montante impenhorável.
Ora, no que se refere à ilegalidade de reversão, sempre se dirá que o processo de reclamação não
é o meio próprio mas sim a oposição.
Porém, nem sequer resulta dos autos que contra a presente execução tenha sido deduzida oposição
pela reclamante e que a execução esteja suspensa por prestação de garantia.
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Assim sendo, não estando prestada garantia que se mostre suficiente para suspender a execução
não se encontra a Administração Tributária impedida de praticar actos tendentes à obtenção do crédito
exequendo.
Aliás, o artigo 52º da Lei Geral Tributária impede a suspensão da cobrança da prestação tributária
efectuada nos processos de execução fiscal, salvo os casos de pagamento em prestações ou reclamação,
recurso, impugnação da liquidação e oposição à execução que tenham por objecto a ilegalidade ou
inexigibilidade exequenda acompanhada da prestação de garantia idónea nos termos das leis tributarias.
Como tal, a penhora mostra-se válida e legalmente efectuada.
No que se refere à alegada impenhorabilidade da pensão, temos que o actual artigo 738º do
Código de Processo Civil (que manteve no essencial a redacção anterior) dispõe que são impenhoráveis dois terços da parte líquida de prestações periódicas pagas a título de aposentação, sendo que tal
impenhorabilidade tem como limite máximo o montante equivalente a três salários mínimos à data de
cada apreensão e como limite mínimo, quando o executado não tenha outro rendimento, o montante
equivalente a um salário mínimo nacional.
Assim, no que se refere à impenhorabilidade da pensão invocada pela reclamante, verifica-se que
a reclamante alegou que sobre a pensão em causa, já incidia uma penhora na proporção de um terço
do seu montante.
Diga-se, porém, que não resultou provado que esteja a ser efectivamente realizada pela Segurança
Social o depósito de 1/3 do montante de pensão auferida pela reclamante, mas sim, que foi notificada
da penhora de 1/3 do montante de pensão auferida — podendo até a reclamante ter deduzido oposição.
De igual forma, não resultou provado de que efectivamente a Segurança Social tenha depositado
qualquer montante no seguimento da penhora efectuado em causa nos presentes autos.
Assim sendo, não se mostra, em concreto, que a penhora incida sobre parte da pensão impenhorável.
Aliás, caberá à entidade pagadora aferir se a penhora da pensão, excede ou não os limites considerados no artigo 738º do CPC, pois nos termos do artigo 779º, n.º 1 do mesmo Código, é sobre a
entidade que procede ao pagamento da pensão que impende a obrigação de proceder ao depósito da
quantia devida do desconto correspondente ao crédito penhorado.
Ora, a quantia que irá ser depositada a título de penhora pela entidade pagadora — na presente
situação, a segurança social — que abstractamente foi fixada por uma penhora sobre a pensão — terá
sempre como limite legal e necessário o estabelecido pelo artigo 738º do CPC — além das regras sobre
a prioridade das próprias penhoras.
Assim sendo, considera o Tribunal que a presente reclamação deve ser considerada improcedente.
V — Decisório
Face ao exposto e nos termos supra exposto, considero improcedente a presente reclamação.
DECIDINDO NESTE STA
Concordamos com o exarado no despacho do Sr. Conselheiro Relator a fls. 374 quando destaca
que nas conclusões F;I;P das alegações de recurso a recorrente exprime proposições que contrariam o
juízo conclusivo fáctico formulado na fundamentação jurídica da sentença extraído dos factos provados
e segundo o qual “não resultou provado que esteja a ser efectivamente realizada pela Segurança Social
o depósito de 1/3 do montante de pensão auferida pela reclamante, mas sim, que foi notificada da penhora de 1/3 do montante de pensão auferida — podendo até a reclamante ter deduzido oposição. De
igual forma, não resultou provado de que efectivamente a Segurança Social tenha depositado qualquer
montante no seguimento da penhora efectuado em causa nos presentes autos.
Assim sendo, não se mostra, em concreto, que a penhora incida sobre parte da pensão impenhorável”.
Ora nas apontadas conclusões, supra destacadas, a recorrente mostra dissentir do decidido pelo
Tribunal “a quo” no que respeita ao juízo de apreciação da prova mostrando uma clara divergência
com as ilações de facto retiradas do probatório e pretende retirar daí apoio para a fundamentação de
direito que sustenta.
Assim, e considerando a Jurisprudência deste STA (desde logo os acórdãos citados no despacho
do Sr. Juiz Conselheiro Relator de 03/2007 rec. 373/07; de 31/01/2007 rec. 1027/06; de 17/01/2007
rec. 962/06 e de 21/04/2010 rec.189/10 todos consultáveis no site da DGSI.) o presente caso é de incompetência em razão da hierarquia pois que, de facto o STA apenas tem competência para conhecer
de decisões dos tribunais tributários quando estiver em causa matéria exclusivamente de direito (cfr.
art. 26º, alínea b) do ETAF, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, alterada pelas Leis
n.ºs 4-A/2003, de 19 de Fevereiro, 107-D/2003, de 31 de Dezembro, 1/2008, de 14 de Janeiro, 2/2008,
de 14 de Janeiro, 26/2008, de 27 de Junho, 52/2008, de 28 de Agosto, 59/2008, de 11 de Setembro,
Decreto-Lei n.º 166/2009 de 31 de Julho e Lei n.º 55-A/2010 de 31 de Dezembro e n.º 1 do artigo 280º
do CPPT).
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Pelo exposto, declara-se o Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do recurso dos contribuintes, indicando-se, nos termos do artº 18º n.º 3 do CPPT,
o Tribunal Central Norte como o tribunal competente.
4- DECISÃO
Termos em que se acorda em declarar incompetente, em razão da hierarquia, este STA para o
conhecimento do recurso da contribuinte determinando a remessa dos autos ao TCA Norte por ser o
competente e tal já ter sido requerido, à cautela, pela recorrente.
Sem custas.
Lisboa, 3 de Setembro de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Ana Paula Lobo — Dulce Neto.

Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Assunto:
Dispensa de Garantia. Princípios do Inquisitório, da Colaboração e da Cooperação.
Convite à Apresentação de Documentos.
Sumário:
I — O art. 170º n.º 3 do CPPT exige que com requerimento seja apresentada a prova
que suporta o pedido de dispensa da prestação de garantia, pelo que, no caso
de completa omissão de prova, a administração não está obrigada a chamar o
requerente para a apresentar, seguindo-se o imediato indeferimento do pedido.
II — Já no caso de a parte ter cumprido, no momento próprio, o ónus de instrução,
juntando os meios de prova que entendeu suficientes, a administração deve, no
caso de entender o contrário, isto é, de entender que faltam documentos que na
sua perspectiva são essenciais, convidar o requerente a juntar prova adicional
ou complementar, isto é, convidá-lo a carrear para o procedimento os elementos
de prova que considera em falta para o fim em vista.
III — Por outro lado, o interessado poderá também apresentar novos elementos de prova
no caso de ocorrer instrução e de serem colhidas pela administração informações
que sejam susceptíveis de ser infirmados por esses elementos de prova.
IV — Para além disso, o dever de apresentação dos meios de prova juntamente com
o requerimento inicial também claudicará no caso de a prova que o requerente
pretende utilizar se consubstanciar em documentos que estejam na posse da
administração tributária, bastando então, para que deles se possa prevalecer,
que o requerente os identifique no seu requerimento (art. 74º, n.º 2, da LGT), ou
se, por razões fundamentadas, for impossível juntar a prova dentro do prazo de
apresentação daquele requerimento.
Processo n.º 718/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………….., Lda.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. 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 do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra que julgou procedente a reclamação judicial que a sociedade
A……………, LDA deduziu contra o acto praticado pelo Chefe do Serviço de Finanças de Cantanhede,
de indeferimento do pedido de dispensa (parcial) de prestação de garantia com vista à suspensão da
execução fiscal n.º 0710201201032410 e apensos, que contra si corre nesse Serviço de Finanças para
cobrança de dívidas tributárias no montante total de € 169.715,61.
Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A - A Meritíssima Juíza do Tribunal “a quo” julgou procedente a reclamação de ato do órgão da execução fiscal interposta nos termos do art. 276º do CPPT do despacho proferido em 07-11-2013, pelo Chefe
do Serviço de Finanças de Cantanhede, no âmbito do Processo de Execução Fiscal n.º 0710201301032410
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e aps., que corre termos naquele Serviço de Finanças e que indeferiu o pedido de isenção parcial da
prestação de garantia para efeito da suspensão da execução.
B - A douta sentença recorrida anulou o despacho reclamado, por entender que o OEF devia ter
convidado a requerente a apresentar prova do requisito da falta de culpa na insuficiência patrimonial,
que entendesse necessária para a decisão a proferir, e não o tendo feito incorreu em violação dos princípios do inquisitório e da colaboração/cooperação.
C - Ora, ressalvado o devido respeito com o que foi decidido, não se conforma a Fazenda Pública,
sendo outro o seu entendimento, já que considera que a douta sentença sob recurso incorreu em erro
de julgamento na matéria de direito, como a seguir se argumentará e concluirá.
D - Com efeito, entende a Fazenda Pública que recai sobre o executado o ónus de provar a verificação de todos os requisitos para obtenção da dispensa de garantia e não tendo aquela juntado com o
requerimento a necessária prova documental, a justificar análise e ponderação crítica, nada mais restou
à Administração Fiscal que não fosse, perante os factos de que dispunha, fazer a sua interpretação
conforme o direito aplicável.
E - Assim, conforme dita o n.º 3 do art. 170º do CPPT, o pedido de isenção de garantia deve ser
instruído com a prova documental necessária, o que pressupõe que toda a prova relativa a todos os
factos que têm de estar comprovados, deve ser produzida com o pedido, em obediência aos interesses
de prossecução da legalidade e do interesse público subjacentes à tomada de decisões de concessão de
isenção da prestação de garantia e não do foro subjectivo e arbitrário da Fazenda Pública.
F - Deste modo, a prova a efectuar competia à reclamante, no momento em que apresentou o
requerimento, em consonância com a jurisprudência dominante, designadamente no Ac. TCA Sul, proc.
00155/03, de 06.05.2003; no Ac. TCA Sul, proc. 00348/04, de 07.12.2004 e no Acórdão do TCA Sul
de 29-11-2011, proferido no proc. 05169/11 (a título meramente exemplificativo).
G - Segue-se depois a decisão, não havendo propriamente instrução mas apenas apreciação por
parte do órgão de execução fiscal dos factos invocados face à prova oferecida pelo requerente e a sua
subsunção às normas aplicáveis.
H - O texto do art. 170º n.º 3 do CPPT pressupõe, assim, que seja apresentada pelo executado, com
o requerimento, toda a prova relativa a todos os factos que têm de estar comprovados, para se dispensar
a prestação de garantia. Não há assim uma nova oportunidade para tal, nem há que chamá-lo novamente
para participar na formação da decisão. A ser assim, poderia haver por parte dos requerentes o recurso
a manobras dilatórias que poderiam prejudicar o andamento do processo de execução fiscal.
I - A urgência do processo está patente nos curtos prazos definidos no próprio artigo 170º especificamente no n.º 4.
J - Ademais, resulta dos princípios gerais da prova, designadamente do art. 342º do Código Civil,
que quem invoca um direito ou pretensão tem o ónus da prova dos respectivos factos constitutivos,
cabendo à contraparte a prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos.
K - E não competia à AT convidar a requerente a apresentar os meios de prova necessários, até
porque o prazo para decisão de 10 dias que detém é bastante curto. Sendo um incidente o pedido da
isenção da prestação de garantia do processo de execução fiscal, que tem um caráter urgente, ficando
tal incidente inclusivamente dispensado de audiência prévia, conforme a jurisprudência atual do STA
que vai reiteradamente nesse sentido, independentemente da natureza do ato de indeferimento da prestação da garantia (ato administrativo ou ato processual) – cfr. Acórdãos do STA de 26-09-2012, Proc.
0708/12 e de 13-03-20 12, Proc. 0288/13.
L - Ora, o pedido de dispensa de garantia apresentado pela reclamante junto do órgão de execução
fiscal nos termos do artigo 170º do CPPT deveria ter sido fundamentado de facto e de direito e instruído
com toda a prova documental indispensável, sendo que tal não resulta do requerimento apresentado
pela recorrida.
M - Ademais, não se conjetura como poderia ser a AT a carrear para os autos os elementos probatórios atinentes aos factos pessoais alegados pela reclamante, de que a prestação da garantia lhe iria
causar prejuízo irreparável ou que a mesma não dispõe de meios económicos suficientes para a prestar,
ou que tenha de apresentar prova do requisito da falta de culpa na insuficiência patrimonial, que entendesse necessário para a decisão a proferir, pois a reclamante encontra-se naturalmente e em regra, em
melhores condições para satisfazer tal prova de harmonia com a factualidade por si alegada.
N - Assim pretendeu o legislador ao impor tal ónus probatório ao reclamante na supracitada
norma do art. 170º n.º 3 do CPPT, solução que se afigura como a mais acertada e por isso a escolhida
pelo legislador, como ao intérprete, em todo o caso, sempre deve presumir, nos termos do disposto no
art. 9º n.º 3 do C.Civil.
O - Salienta-se que a douta sentença sustenta o seu entendimento no Acórdão do STA, processo
0519/13, de 15-05-2013.
P - Todavia, conforme vimos referindo, existe jurisprudência firmada em sentido distinto, como
a título exemplificativo o Acórdão do STA de 26-09-2012, Proc. 708/12.
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Q - E, naturalmente, o princípio do inquisitório não pode implicar para a AT o dever de se substituir
ao contribuinte, nomeadamente na realização da prova, que, nos termos da lei, a ele compete efetuar,
com a consequente inversão do ónus da prova.
R - Sobre a inversão do ónus da prova, pode ver-se o douto acórdão do STA, de 17-12-2008, do
Cons. Jorge de Sousa, ou o douto Acórdão de 19-12-2012, Proc. 1320/12, onde se refere que é sobre
o executado que pretende a dispensa de garantia, invocando explícita ou implicitamente o respetivo
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.
S - E a eventual dificuldade que possa resultar para o executado de provar o facto negativo, que
é a da 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. 344º do CC.
T - Desta forma, entende, pois a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta
sentença sob recurso enferma de erro de julgamento sobre a matéria de direito, porquanto fez errónea
interpretação e aplicação do disposto nas normas legais aplicáveis in casu, mais concretamente as que
regem a isenção da prestação da garantia para efeitos de suspensão do PEF, os arts. 52º da LGT e 169º
e 170º do CPPT.
Nestes termos e com o douto suprimento de V.ªs Ex.ªs, deve a decisão recorrida ser revogada e
substituída por douto acórdão que julgue totalmente improcedente a reclamação, assim se fazendo,
JUSTIÇA.
1.2. A Recorrida apresentou contra-alegações, que concluiu da seguinte forma:
a. Apesar da sua natureza “urgente”, o procedimento relativo ao pedido de dispensa de prestação
de garantia não se prefigura como desprovido de qualquer instrução procedimental administrativa.
b. Concomitantemente, a lei não excepciona desse procedimento a plena operatividade do princípio
do inquisitório e demais princípios de actuação administrativa.
c. O indeferimento do requerimento de dispensa de prestação de garantia não constitui consequência
automática ou liminar da incompletude dos suportes probatórios que o acompanhem.
d. A imposição de um ónus probatório não implica a anulação dos deveres inquisitórios, do princípio da colaboração e, em última análise, do princípio da cooperação processual.
e. Efectivamente, o princípio do inquisitório impõe-se num plano pré-decisório, vinculando a
AT à realização de diligências e à prática de actos que se revelem necessários à decisão de mérito que
lhe incumba proferir, cumprindo-se ao nível da instrução procedimental administrativa, em momento
logicamente anterior ao da decisão que houver a proferir quanto aos factos e ao direito.
f. A ausência dessa instrução não pode fundar-se, em caso algum, no facto de a “prova” estar a
cargo do contribuinte, pois serão precisamente esses os casos em que o dever do inquisitório assume
particular densidade e relevo.
g. Enquanto que a instrução constitui um prius de apreensão dos factos marcado pelo inquisitório em que a administração tem o “dever de realizar todas as diligências necessárias à descoberta
da verdade, mesmo as que tenham como objectivo provar factos invocados pelos interessados” (Leite
de Campos e outros, LGT anotada), as regras da prova constituem um posterius relativamente a essa
actividade, incluindo-se já no momento da decisão como critério desta nas situações de incerteza
quanto a factos.
h. A AT apenas poderá valer-se das regras do ónus da prova quando não tenha renunciado ao
inquisitório, fazendo funcionar aquelas regras em momento anterior ao da operatividade do princípio,
sendo que o ónus da prova não determina um “inquisitório=zero”.
i. Bem advertiu o tribunal recorrido que não se trata de impender sobre a AT o dever de se substituir ao requerente na prova dos factos, mas de exigir à administração uma actividade mínima que
poderá determinar decisão diferente da adoptada, sem alterar, anote-se, os critérios de repartição do
ónus da prova.
j. Considerando que a justiça material deve prevalecer sobre a justiça formal, caberia à Administração Fiscal, também por esse motivo, convidar o recorrente a suprir a omissão da prova dos factos
alegados, e assim se obviaria a que uma omissão de natureza meramente procedimental conduzisse
de imediato ao que veio a constituir uma denegação quase automática e cega do requerimento do recorrente.
k. No mesmo sentido milita o dever de colaboração que deve mediar as relações entre os sujeitos
do procedimento. A desproporção entre a irregularidade cometida pelo recorrente (não juntar os documentos sobre os factos alegados) e a consequência que lhe é associada pela Administração Fiscal é
manifesta, não se revelando adequada nem proporcional.
l. Essa desproporcionalidade é atestada, à evidência, pelo objecto que integra esse procedimento,
não podendo olvidar-se que a decisão administrativa que está aqui em causa refere-se a uma matéria
particularmente gravosa em que a AT é chamada a pronunciar-se sobre a existência ou não de uma
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situação de facto susceptível de causar ao particular um “prejuízo irreparável” ou em que exista uma
situação “manifesta falta de meios económicos”.
m. Não se afigura possível que num Estado de direito material possa ser vetada a possibilidade
de corrigir, aperfeiçoar ou completar com elementos que a administração reconhece estarem em falta
no âmbito de um processo ou procedimento com semelhante natureza.
n. O bloco normativo constituído pelos artigos 52º n.º 4 e 58º da LGT e 170º do CPPT, quando
interpretado no sentido de não ser admissível a existência de um convite ao aperfeiçoamento do requerimento de dispensa de modo a suprir as insuficiências deste quando o mesmo se encontre deficientemente
instruído, é inconstitucional por violação do princípio da proporcionalidade na dimensão estruturante do
Estado de direito, por violação do direito a um procedimento justo e equitativo, decorrente dos princípios constitucionais de actuação administrativa vertidos no artigo 266º, n.º 2, e por violação do direito
à adopção de medidas cautelares previsto no artigo 268º, n.º 4, da Constituição, aqui aplicável em face
da natureza da execução fiscal e da configuração procedimental-processual da dispensa de garantia.
o. Por ter feito uma interpretação conforme aos princípios, procedendo a uma adequada ponderação material do problema decidendo e das exigências de justiça que lhe estão subjacentes, a decisão
recorrida não merece censura.
1.3. O Exm.º Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu douto parecer no sentido
de que devia ser concedido provimento ao recurso e revogada a sentença recorrida, com o seguinte
discurso argumentativo:
«(…)
É ao executado que pretende a dispensa da prestação de garantia que incumbe o ónus da prova
dos pressupostos de que depende tal dispensa, designadamente de que não foi por culpa sua que se
verificou a situação de inexistência de bens ou sua insuficiência para pagamento da dívida exequenda
e acrescido [Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2011,
volume III, páginas 233/235, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa. Acórdãos do PLENO da SCT do
STA, de 17 de Dezembro, de 2008-P. 327/2008 e de 2012.10.17-P. 0414/12, e da SCT, de 2010.12.19-P.
0130/12, todos disponíveis o sítio da Internet www.dgsi.pt.]
Como refere o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa na obra citada em nota de rodapé, páginas 234/235 “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. 342º e 344º (…) O
essencial deste critério de repartição do ónus da prova é também adoptado no procedimento tributário, por força do disposto no art. 74º, 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 recaia sobre quem
os invoque».(…)
À face destas regras, é de concluir que é sobre o executado, que pretende a dispensa de garantia,
invocando explicita 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. Aliás, mesmo que se entenda que se está perante uma situação de dúvida, 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. 342º do CC.
Para além disso, o texto do n.º 3 do art. 170º do CCPT 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.
A eventual dificuldade de prova que possa resultar para o executado em provar o facto negativo
que é a da 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 foi legislativamente considerada relevante para determinar uma inversão do
ónus de prova, como se conclui das regras do art. 344º do CC.
E certo que por força do princípio constitucional da proibição da indefesa, que emanam do direito
de acesso ao direito e aos tribunais reconhecido no art. 20º, n.º 1, da CRP, não serão constitucionalmente admissíveis situações 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 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 difficiloris sunt probationis
levioris probationes admittuntur».
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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 de insuficiência ou inexistência de bens
que não lhe seja imputável e não se fizer prova positivas da concorrência da sua actuação para a
verificação daquele resultado”.
A sentença recorrida sustenta que a AT antes de indeferir a pretensão da recorrida por falta de
prova de ausência de culpa na situação de inexistência/insuficiência de bens, deveria, em cumprimento do inquisitório, notificá-la para juntar documento comprovativo da verificação de tal requisito
ancorando-se no acórdão do STA de 15 de Maio de 2013, proferido no recurso n.º 0519/13 [Disponível
no sítio da Internet www.dgsi.pt.]
Antes de mais diga-se que tal acórdão teve dois votos de vencido, quanto à questão em análise,
sendo que um considerou não ser de notificar o interessado para juntar os documentos enquanto o outro
entendeu ser de proceder à notificação apenas por se tratar de uma situação de pedido de renovação
de dispensa de prestação de garantia e não de um pedido inicial de dispensa de prestação de garantia.
Em sentido contrário decidiu, porém, o STA de 19 de Dezembro de 2012 [Proferido no recurso
número 0519/13, ambos disponíveis no sitio da Internet www.dgsi.pt.]
A nosso ver é de seguir a última jurisprudência referida.
De facto, o artigo 170º/3 do CPPT é claro e expresso ao estatuir que o pedido de dispensa da prestação de garantia deve ser instruído com a prova documental necessária. Trata-se de um procedimento
célere em que a pretensão deve ser resolvida no prazo de 10 dias, prazo esse incompatível com o eventual
dever da AT ter de notificar o interessado para juntar os documentos, caso o não tenha feito.
Como ensina o já citado Conselheiro Jorge Lopes de Sousa «a referência à instrução do pedido
com a prova documental deverá ser entendida como proibindo a apresentação de prova documental
em momento posterior, designadamente que no requerimento se peça prazo para a junção de documentos posteriormente, mas não a apresentação de outros meios de prova, nomeadamente testemunhal».
[Obra citada, página 233]
Ademais, a recorrida não invoca/demonstra quaisquer motivos excepcionais que a tenham impedido de juntar com o pedido de dispensa de prestação da garantia os documentos comprovativos
da verificação dos respectivos requisitos, nomeadamente a ausência de culpa na situação de inexistência/insuficiência de bens.
A sentença recorrida, a nosso ver, merece censura.».
1.4. Com dispensa de vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de facto:
A) Com base na certidão de dívida de fls. 5, em 17/07/2013, foi instaurada contra A…………,
Ld.ª, a execução fiscal n.º 0710201301032410, para cobrança da dívida proveniente de IRC e juros,
no valor global de € 169.715,61 – fls. 4.
B) Através de requerimento apresentado no dia 5/08/2013, a executada/reclamante informou ter
apresentado impugnação judicial contra as liquidações das dívidas exequendas e ofereceu em garantia
os bens identificados no Mapa de Amortizações, cuja cópia juntou — fls. 9.
C) A coberto do ofício n.º 2037, datado de 14/10/2013, a reclamante foi notificada de que o valor
necessário para garantir a dívida nos processos n.º 0710201301032410 e apensos é de 734.915,99€,
sendo o valor atribuído aos bens oferecidos de 261.862,80€ e para, querendo, manter a oferta de
bens imóveis e móveis para garantia da dívida exequenda, reforçar a garantia prestada no valor de
473.053,19€ - fls. 74.
D) Em resposta, a reclamante apresentou o requerimento de fls. 77 a 78, que se dá por integralmente reproduzido, informando ter oferecido todos os seus bens passíveis de penhora e que não possui
quaisquer outros bens; mais alegou que qualquer diligência no sentido de serem penhorados créditos
ou valores fará com que a empresa deixe de ter condições de laboração e, a final, requereu a isenção
parcial de prestação de garantia.
E) Por despacho de 07/11/2013, de fls. 81 a 82, que se dá por reproduzido na sua íntegra, foi indeferida pretensão da reclamante com o fundamento de que «Não foi feita prova documental pelo que
não se verifica o pressuposto essencial da ausência de responsabilidade na inexistência ou insuficiência
de bens, sendo que o ónus de prova recai sobre quem o invoque (nº 1 do art. 74º da LGT), nomeadamente a verificação do pressuposto da irresponsabilidade da actuação empresarial ou da respectiva
administração na génese da situação de insuficiência ou inexistência de bens».
3. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou procedente a reclamação que a sociedade A………….., LDA, deduziu contra o acto de indeferimento do pedido de dispensa parcial de
prestação de garantia com vista à suspensão de processo de execução fiscal. Tal indeferimento alicerçou-se na falta de prova, pela sociedade requerente, do pressuposto legal de ausência de responsabilidade
sua na insuficiência ou inexistência de bens para prestação de garantia.
Na reclamação que deduziu contra esse acto de indeferimento, a reclamante pediu a respectiva
anulação com fundamento em deficit instrutório, dando-lhe o tribunal razão com a seguinte fundamentação:
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«Não há dúvidas de que o requerente do pedido de isenção, total ou parcial, da prestação de
garantia tem o ónus da prova da verificação dos pressupostos de que depende tal isenção, por força do
estatuído no art. 74º, n.º 1, da LGT, (…) e, mesmo que, por estarmos no domínio de um processo judicial
tributário, se considerem aplicáveis as regras civis sobre matéria de ónus probatório, o art. 342º, n.º 1,
do Código Civil, estatui em idêntico sentido.
Também é certo que o princípio do inquisitório é transversalmente aplicável a todo e qualquer
procedimento, como se infere da letra do art. 59º da LGT, à semelhança do princípio da colaboração
recíproca entre a administração tributária e os contribuintes, em conformidade com o estatuído no
art. 59º da LGT. Tal como já acima se referiu, mesmo que seja de entender que, por estarmos no âmbito
de um processo judicial tributário, apenas são aplicáveis as regras de processo (e não as de procedimento), os arts. 13º, n.º 1 do CPPT e 7º do NCPC também consagram os deveres de inquisitório e
de cooperação, donde que tais princípios são sempre de aplicar no domínio do processo de execução
fiscal, mormente no que tange à isenção de prestação de garantia.
Naturalmente, a observância destes princípios do inquisitório e da colaboração/cooperação
não podem implicar para a AT o dever de se substituir ao contribuinte, nomeadamente na realização
da prova que, nos termos da lei, a ele compete efetuar, com a consequente inversão do ónus da prova
– exceto quando os elementos de prova dos factos estejam na posse da AT, caso em que tal ónus se
considera satisfeito se interessado tiver procedido à correta identificação de tais elementos (Art. 74º,
n.º 2, da LGT).
Ora, estes deveres que impendem simultaneamente sobre o contribuinte (ónus da prova dos factos
constitutivos do direito a que se arroga) e a AT (inquisitório e colaboração/cooperação) têm de ser
adequadamente conjugados, nomeadamente e no mínimo, nos termos previstos no art. 48º, n.º 1, do
CPPT, segundo o qual «A administração tributária esclarecerá os contribuintes e outros obrigados
tributários sobre a necessidade de apresentação de declarações, reclamações e petições e a prática
de quaisquer outros atos necessários ao exercício dos seus direitos, incluindo a correção dos erros ou
omissões manifestas que se observem». (…)
Assim, na situação vertente, o OEF devia ter convidado a requerente, ora reclamante, a apresentar prova do requisito da falta de culpa na insuficiência patrimonial, que entendeu necessário para a
decisão a proferir, e não o tendo feito, incorreu em violação dos sobreditos princípios do inquisitório
e da colaboração/cooperação. (…)
Ora, do controlo judicial a que a decisão aqui reclamada foi sujeita resulta que a mesma deve
ser anulada, por violação dos princípios do inquisitório e da colaboração/cooperação…».
Contra o assim decidido se insurge a Fazenda Pública, sustentando, em suma, que o pedido de
dispensa de prestação de garantia formulado pela sociedade executada tinha de ser, por força da lei,
instruído com os meios de prova dos factos que o sustentam, particularmente com a prova dos factos
relativos à ausência de culpa na insuficiência de bens; prova essa que além de representar um ónus
para a requerente, respeita a factos pessoais que estão fora do alcance da actividade inquisitória da
administração tributária, sendo que nem a letra da lei nem a celeridade do procedimento permitem que
esta dirija convites à requerente para produzir tal prova.
Importa, antes de mais, realçar que constitui ponto assente que o ónus de prova da verificação
dos requisitos legais para a obtenção da dispensa (total ou parcial) de garantia incumbe à executada/
requerente, inexistindo qualquer divergência nesta matéria, posto que na sentença recorrida também
assim se julgou. Com efeito, perante o disposto no art. 74º, n.º 1, da LGT, é inquestionável que é sobre
a parte que pretende usar esse benefício, invocando explícita ou implicitamente o respectivo direito,
que recai o ónus de provar que se verificam as condições ou pressupostos legais de que ele depende,
pois trata-se de factos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido.
E a Recorrente também não dissente do entendimento, vertido na sentença, de que é sobre a
administração tributária que impende o dever de, em sede probatória, fazer uso dos elementos que sejam do seu conhecimento, desde que os mesmos sejam expressamente apontados e identificados pelo
requerente, nos termos definidos pelo art. 74º, n.º 2, da LGT.
A única questão que a Recorrente coloca à apreciação deste tribunal é a de saber se a sentença
incorreu em erro na interpretação e aplicação do regime legal ínsito nos arts. 52º da LGT e 169º e 170º
do CPPT, na medida em que julgou que no respectivo procedimento a administração tributária devia
ter dirigido convite à requerente para apresentar prova da materialidade relativa à falta de responsabilidade na sua insuficiência patrimonial, em obediência aos princípios do inquisitório e da colaboração
e cooperação entre a administração tributária e os contribuintes.
O pomo da discórdia situa-se, pois, não na questão do ónus probatório, mas na questão da instrução do procedimento, mais concretamente na amplitude dos deveres de inquisição e de colaboração e
cooperação entre a administração tributária e a contribuinte.
Vejamos.
É incontroverso, face à norma contida no art. 170º n.º 3 do CPPT, que o requerimento de dispensa
de prestação de garantia tem de conter a exposição das razões de facto e de direito que o fundamentam
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e de ser acompanhado dos meios probatórios que o suportam, isto é, tem de ser feita a imediata apresentação dos meios de prova pelo requerente. Como se deixou salientado no acórdão proferido pelo
STA em 19/12/2012, no processo n.º 1298/12, «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 170º do CPPT), norma esta que, não devendo ser interpretada, sob pena de inconstitucionalidade, como uma restrição probatória (…), 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.».
Trata-se, indubitavelmente, de um princípio de preclusão procedimental dirigido ao executado que
pretende obter a aplicação do benefício da dispensa de prestação de garantia para alcançar suspensão
da execução fiscal, na medida em que define a fase ou o momento procedimental em que ele deve alegar os factos e apresentar os respectivos meios de prova, colaborando com a administração no sentido
de evidenciar que se encontram preenchidos relativamente a si os pressupostos que a lei exige para a
aplicação desse regime, sob pena de os mesmos não ficaram demonstrados e de ele perder, assim, a
oportunidade de obter o benefício.
Princípio que acolhe interesses de eficiência, celeridade e economia procedimental, prevenindo
o arrastamento de um procedimento que é da estrita iniciativa do interessado e que assume carácter
célere e urgente, em que ao requerimento se segue imediatamente a decisão (no prazo de dez dias), não
prevendo a lei, sequer, actividade instrutória a desenvolver pelo órgão decisor, que decidirá de imediato em face das razões de facto e de direito invocadas no requerimento e da prova que nele tiver sido
oferecida, como se de um deferimento ou indeferimento liminar se tratasse. Na verdade, o curtíssimo
prazo concedido ao órgão administrativo para a decisão do pedido, conjugado com a obrigatoriedade
de o executado apresentar imediatamente toda a prova no requerimento onde formula a pretensão,
denuncia objectivamente o carácter urgente deste procedimento, onde o tempo constitui um elemento
determinante na finalidade pública que se visa prosseguir, de obviar ao sumiço de bens que possam
garantir o pagamento integral da dívida exequenda e do acrescido.
O que traduz uma opção legislativa perfeitamente razoável de valorar negativamente a total
inércia probatória do interessado e que não comporta, a nosso ver, um ónus desproporcionado, atenta
a natureza e finalidade deste procedimento.
O indeferimento imediato do pedido por total ausência de requerimento probatório representa, no
fundo, um sibi imputet que não se nos afigura excessivo, na medida em que o requerente não pode deixar
de estar ciente, perante a claríssima letra da lei, do seu dever de iniciativa e de instrução, e na medida
em que é ele quem está em melhores condições para apresentar os meios de prova da factualidade por
si alegada. Para além de que não pode esquecer-se a reciprocidade do dever de colaboração que Lei
Geral Tributária estabelece (art. 59º) e que exige também ao contribuinte que coopere activamente com
a administração no sentido da descoberta da verdade, dever que não pode deixar de ser lido em conjugação com o princípio geral relativo ao ónus da prova: cabendo-lhe o ónus de invocar e demonstrar
que se encontram reunidos os pressupostos para ser dispensado da prestação de garantia, cabe-lhe o
dever de apresentar os meios de prova que permitam dar por verificados esses requisitos, sob pena de
a sua inércia probatória e de o non liquet que daí resulta ter de ser resolvido contra si.
O que não significa que a administração tributária não deva, ao abrigo do princípio do inquisitório
e do dever de colaboração e de cooperação recíprocas com o contribuinte, solicitar-lhe esclarecimento
de dúvidas e solicitar-lhe elementos de prova adicionais ou complementares. Todavia, tal dever deve
ser interpretado em termos hábeis, pois a investigação oficiosa pressupõe, no mínimo, que tenham sido
alegados factos e oferecidos meios de prova que não ditem o indeferimento liminar e imediato do pedido. Se o requerente omite completamente a apresentação de meios de prova no momento legalmente
assinalado, não pode considerar-se que o órgão decisor se encontra obrigado a ir investigar os factos
alegados ou a dirigir convite ao requerente para apresentar a prova que ele completamente omitiu.
A não se entender assim, perdia sentido a obrigação de apresentação da prova num momento
procedimental determinado, ficando a parte interessada negligentemente à espera do convite que a
administração estaria obrigada fazer-lhe ou à espera do resultado das diligências probatórias que ela
estaria obrigada a encetar oficiosamente e que, no âmbito de pedidos de dispensa de garantia, contendem
até com factos pessoais que estão fora do alcance da actividade inquisitória da administração.
Deste modo, e visto que, em princípio, ao requerimento se segue a imediata decisão, é inquestionável que o legislador quis instituir um procedimento célere e urgente em que, salvo casos excepcionais,
a prova dos factos constitutivos do direito à dispensa da prestação de garantia seja logo junta com o
requerimento inicial sob pena de indeferimento imediato do pedido por falta de demonstração desses
factos constitutivos. Todavia, pode e deve haver uma fase de instrução no caso de o requerente ter
apresentado alguma prova; ou melhor, pode e deve existir uma actividade de averiguação por parte do
órgão decisor com vista à determinação da verdade material que a prova apresentada pelo requerente
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pretende afirmar, pois tal proibição constituiria uma afronta ao princípio da investigação que informa
o procedimento tributário (art. 58º da LGT) e que traduz o poder/dever que a administração tem de
esclarecer autonomamente os factos sujeitos à sua apreciação, com vista à satisfação do interesse público e à descoberta da verdade material, só limitada pela existência de princípios como a da economia
processual e da razoabilidade.
Porém, o exercício desses poderes de investigação pressupõe que a parte cumpriu minimamente o
ónus que sobre ela prioritariamente recai de indicar tempestivamente as provas de que pretende socorrer-se para demonstrar os factos que invocou e cujo ónus probatório lhe assiste, não podendo esses princípios
configurar-se como uma forma de suprimento oficioso de comportamentos negligentes da parte.
E existindo instrução e sendo aí colhidas informações e dados susceptíveis de infirmar os elementos documentais apresentados pelo requerente, este não pode deixar de ser deles notificado, atento
o princípio do contraditório que igualmente informa e estrutura o procedimento tributário – art. 45º do
CPPT – tendo o direito de, no exercício desse contraditório, juntar documentos que possam, por sua
vez, debilitar ou derrubar os elementos colhidos pela administração, assim se temperando o aludido
princípio da preclusão com os princípios do inquisitório, do contraditório e da imparcialidade.
A observância dos princípios do inquisitório e da cooperação não implicam, pois, para a administração, o dever de se substituir ao contribuinte na articulação dos factos e na apresentação da prova que,
nos termos da lei, a este compete invocar e apresentar num procedimento célere da sua estrita iniciativa;
todavia, tal não significa que a administração não deva, à luz desses princípios, empenhar-se em criar
condições para poder vir a proferir uma decisão de mérito, convidando o requerente a aperfeiçoar as
deficiências formais do requerimento, isto é, as suas imprecisões e inexactidões, de lhe solicitar o esclarecimento de dúvidas, de lhe pedir meios de prova complementares caso considere que o requerimento
se encontra deficientemente instruído e que necessita de prova adicional para a comprovação de factos
essenciais, bem como de colher oficiosamente dados e informações susceptíveis de confirmar ou infirmar os factos alegados e os elementos documentais apresentados pelo requerente. Mas, como se disse,
o exercício destes poderes de investigação pressupõe que a parte cumpriu minimamente o ónus que
sobre ela prioritariamente recai de indicar tempestivamente as provas de que pretende socorrer-se, não
podendo esses princípios configurar-se como uma forma de suprimento oficioso de comportamentos
negligentes da parte.
Por conseguinte, o art. 170º n.º 3 do CPPT exige que com requerimento seja apresentada a prova
que suporta o pedido de dispensa da prestação de garantia, pelo que, no caso de completa omissão
de prova, a administração não está obrigada a chamar o requerente para a apresentar, seguindo-se
o imediato indeferimento do pedido. Já se for apresentada alguma prova com esse requerimento, o
interessado poderá ainda apresentar outros elementos de prova caso a administração lhe solicite o
esclarecimento de dúvidas ou meios de prova complementares ou adicionais ou, no caso de ocorrer
instrução, de serem colhidos dados susceptíveis de infirmar os elementos documentais apresentados
com o requerimento inicial. Para além disso, o dever de apresentação dos meios de prova juntamente
com o requerimento inicial também claudicará no caso de a prova que o requerente pretende utilizar se
consubstanciar em documentos que estejam na posse da administração tributária, bastando então, para
que deles se possa prevalecer, que o requerente os identifique no seu requerimento (art. 74º, n.º 2, da
LGT), ou se, por razões fundamentadas, for impossível juntar a prova dentro do prazo de apresentação
daquele requerimento.
Sufraga-se, assim, mais uma vez, o entendimento expresso no acórdão desta Secção no aludido
processo n.º 1298/12 (em que a presente Relatora interveio como Adjunta), no sentido de que a lei é
clara na exigência que formula de que o pedido de dispensa de prestação de garantia seja instruído
com a prova documental necessária, norma que obriga a que, salvo casos excepcionais e devidamente
justificados, os documentos indicados pelo requerente para prova dos factos constitutivos do direito que
invoca sejam juntos logo com o requerimento em que solicita essa dispensa. Mas mais se acrescenta
que a completa omissão de requerimento probatório pelo requerente não implica para a administração
o dever de suprimento oficioso da lacuna, conduzindo, antes, ao indeferimento imediato do pedido. Já
no caso de a parte ter cumprido, no momento próprio, o ónus de instrução, juntando os meios de prova
que entendeu suficientes, a administração deve, no caso de entender o contrário, isto é, de entender
que faltam documentos que na sua perspectiva são essenciais, convidar o requerente a juntar prova
adicional ou complementar, isto é, a carrear para o procedimento os elementos de prova que considera
em falta para o fim em vista.
Entende-se ser esta a solução mais defensável do ponto de vista do regime jurídico do procedimento tributário, tendo em conta que cabe plenamente nos poderes/deveres da administração este tipo
de diligência, de colher oficiosamente ou junto do contribuinte interessado (através de convite para a
sua junção) a documentação adicional considerada essencial para a prova de um facto fundamental do
núcleo complexo que integra a alegada causa de pedir da requerida dispensa de prestação de garantia.
É precisamente nestes casos que os deveres que impendem simultaneamente sobre o contribuinte (ónus
da prova dos factos constitutivos do direito a que se arroga) e a administração tributária (deveres inqui-
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sitórios, de colaboração e, em última análise, de cooperação procedimental) têm de ser adequadamente
conjugados, nomeadamente nos termos previstos no art. 48º, n.º 1, do CPPT, segundo o qual «A administração tributária esclarecerá os contribuintes e outros obrigados tributários sobre a necessidade de
apresentação de declarações, reclamações e petições e a prática de quaisquer outros actos necessários
ao exercício dos seus direitos, incluindo a correção dos erros ou omissões manifestas que se observem».
Tal é o também entendimento que se nos afigura mais adequado à observância dos princípios da
eficiência e economia procedimental, do inquisitório e da colaboração que deve mediar as relações entre
os sujeitos do procedimento, bem como da justiça material, sendo que a urgência do procedimento não é
incompatível com o convite para o requerente juntar, num prazo razoavelmente curto fixado pelo órgão
administrativo decisor, os meios de prova julgados necessários face à factualidade alegada. Se até no
processo judicial o juiz está legalmente obrigado a promover oficiosamente as diligências necessárias
ao normal prosseguimento da acção, colaborando activamente com as partes e convidando-as a carrear
para o processo todos os documentos que considere essenciais [cfr. arts. 6º, 7º, e 590º, nºs 2 e 3) do actual
CPC, e 114º do CPPT], por maioria de razão isso deve acontecer no procedimento tributário, sujeito a
regras de simplicidade, celeridade e economia procedimental, traduzidas na prevalência de actuações
desburocratizadas e nas quais prevalece o dever de investigação e de imparcialidade para o órgão decisor,
que o obrigam a carrear (ou convidar a carrear) para o procedimento todos os elementos probatórios
que se lhe afigurem necessários e úteis à descoberta da verdade material, mesmo que do ponto de vista
estrito dos interesses patrimoniais da administração tributária isso lhe seja desfavorável.
É neste enquadramento legal e doutrinal que importa olhar para o caso em análise.
Como se viu, a sociedade executada ofereceu garantia que considerou idónea para obter a suspensão
da execução fiscal, traduzida na oferta à penhora de todos os bens móveis e imóveis constantes do Mapa
de Amortizações que juntou. Penhorados que foram todos esses bens, o órgão da execução notificou
a executada de que o valor necessário para garantir a dívida e acrescido ascendia a € 734.915,99, enquanto o valor que ela atribuía aos bens penhorados ascendia apenas a € 261.862,80, pelo que deveria
reforçar a garantia em € 473.053,19€.
Em resposta, a executada apresentou requerimento onde pede a dispensa de prestação de garantia
para a restante quantia em cobrança, com o argumento de que os bens identificados no aludido Mapa
de Amortizações por si apresentado constituíam todos os seus bens e que não possuía quaisquer outros
a não ser créditos que a serem penhorados fariam com que a empresa deixasse de poder laborar, mais
invocando que a insuficiência de todo esse seu património para solver os débitos fiscais não derivava
de qualquer acção ou omissão sua.
O órgão da execução fiscal, apesar de não ter posto em causa a alegada inexistência de outros
bens face ao teor do referido documento apresentado pela requerente (Mapa de Amortizações) nem
ter posto em causa o alegado prejuízo irreparável para a sociedade da penhora dos créditos que ainda
lhe restavam, indeferiu o pedido com o mero argumento por não ter sido junta prova documental «do
pressuposto essencial da ausência de responsabilidade na inexistência ou insuficiência de bens, sendo
que o ónus de prova recai sobre quem o invoque (nº 1 do art. 74º da LGT), nomeadamente a verificação do pressuposto da irresponsabilidade da actuação empresarial ou da respectiva administração na
génese da situação de insuficiência ou inexistência de bens».
Ora, aplicando a doutrina acima enunciada, e visto que não se pode dizer que a requerente tenha
omitido por completo a indicação de elementos de prova com o pedido de dispensa parcial de garantia
– pese embora eles não contemplem todos os factos alegados, constituindo, portanto, prova insuficiente
para o fim em vista – cabia ao órgão decisor, nos seus deveres inquisitórios e de colaboração com a
requerente, convidá-la a completar a prova apresentada, pela junção de documentação adicional para
prova de facto considerado essencial para a requerida dispensa (falta de responsabilidade pela insuficiência dos bens apresentados como garantia e pela inexistência de outros bens), tendo em conta que
tal pode ser rapidamente comprovado através de elementos extraídos da contabilidade da sociedade,
evidenciadores do seu activo e do seu passivo ao longo dos últimos anos e demonstrativos de que não
houve ocultação ou dissipação de património, que não houve desvio de rendimentos, que não houve
empréstimos aos sócios ou remunerações excessivas, que não houve, enfim, uma actuação culposa na
génese da actual insuficiência de bens.
Deve, por isso, concluir-se que o órgão administrativo decisor tinha o dever de convidar a sociedade
requerente a apresentar meios adicionais de prova para demonstração cabal da factualidade alegada,
e que não o tendo feito violou o princípio do inquisitório e o dever de colaboração e de cooperação
recíprocas com o contribuinte.
Razão por que, com a presente fundamentação, se impõe manter a sentença recorrida.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo em negar provimento ao recurso e manter a sentença de anulação do acto reclamado.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 3 de Setembro de 2014. — Dulce Neto (relatora) — Ana Paula Lobo — Ascensão Lopes.
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Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Assunto:
Anulação da venda. Indeferimento tácito. Dever de decisão.
Sumário:
Decorrido o prazo de 45 dias previsto no n.º 5 do art. 257º do CPPT (na redacção
introduzida pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12 – OE de 2012) presume-se indeferido o
requerimento de anulação de venda, abrindo-se meio de reclamação ao contribuinte
sem prejuízo de vir a ser proferida pronúncia expressa pela AT.
Processo n.º 719/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Caixa Geral de Depósitos, S.A. e outro.
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 que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto, julgou procedente a reclamação interposta, nos termos do art. 276º do CPPT, pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., contra a decisão de indeferimento do pedido de anulação de venda, proferida
pelo Director de Finanças do Porto, no processo de execução n.º 3190200801031309, do Serviço de
Finanças do Porto 5.
1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que anulou o despacho proferido em
12/07/2013, que considerou, com base no disposto no art. 257º n.º 5 do CPPT, não existir dever de decisão do pedido de anulação da venda da fração autónoma AR do artigo 5411 da matriz predial urbana de
…………… – Matosinhos, realizada no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3190200801031309
(doravante PEF), que corre termos no Serviço de Finanças de Porto 5, onde é executado A……………..,
por dívida de IMI de 2006.
B. Tendo, por conseguinte, determinado a baixa dos autos, por forma a que o órgão periférico
regional da Administração Tributária venha a proferir decisão sobre o pedido de anulação de venda
deduzido pela reclamante, ora recorrida.
C. Com a ressalva do sempre devido respeito, que é muito, não pode a Fazenda Pública conformar-se com o doutamente decidido, porquanto a douta sentença incorreu em erro de julgamento de direito,
por violação do disposto no art. 257º do CPPT, determinante da sua anulação, pelas razões que se
passam a expor.
D. Inerente à solução a dar à questão decidenda acabará, na nossa perspetiva, por estar a determinação da natureza do prazo previsto no n.º 5 do art. 257º do CPPT, propugnando a Fazenda Pública
que aquele é um prazo perentório.
E. Por um lado, atendendo à letra da Lei conclui-se que o prazo é perentório porquanto no normativo se refere que o órgão periférico regional “no prazo máximo de 45 dias, pode deferir ou indeferir o
pedido”, de onde se retira, a contrario que para além daquele prazo máximo, o órgão periférico regional
não pode proferir decisão.
F. Tal entendimento é reforçado pela menção da palavra “máximo”, isto é, na norma não consta
que o órgão tem um prazo de 45 dias para decidir, o que consta é que pode decidir no prazo máximo
de 45 dias, de onde se conclui que não se trata de um prazo indicativo ou disciplinar, mas um prazo
perentório.
G. Por outro lado, atendendo à unidade do sistema jurídico verifica-se que não foi utilizada uma
presunção de indeferimento, mas sim uma ficção de indeferimento; com efeito, prevê-se que, findo
aquele prazo, sem decisão expressa, considera-se que o foi pedido indeferido, não constando da letra
da lei que este se “presume indeferido”.
H. Se estivéssemos perante uma presunção, que constitui uma mera ilação que se toma com base
num facto conhecido para afirmar a ocorrência de um facto desconhecido, poder-se-ia concluir que,
perante o facto conhecido do silêncio da AT naquele prazo firmar-se-ia o facto desconhecido que seria
o sentido da decisão e a convicção do reclamante do seu indeferimento, estando aberta a via impugnatória. Porém, tal entendimento não corresponde ao teor literal do preceito.
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I. Ao estipular-se legalmente que se considera indeferido o pedido, mais não está do que a ficcionar-se um ato de indeferimento, ato esse que se sabe que não existiu mas que, para todos os efeitos, incluindo
a abertura da via contenciosa, se “considera” que existe.
J. Acresce que, a norma prevê é que perante a decisão tácita ou expressa, que se reclama no
prazo de 10 dias e, exatamente por isso, é que o n.º 6 do art. 257º do CPPT prevê expressamente que
a decisão que for proferida tem que ser notificada ao interessado dentro do prazo de reclamação do
indeferimento tácito.
K. Uma terceira ordem de razões atende aos efeitos da ficção, que são imediatos, obstam a uma
nova decisão e se substituem à decisão a proferir para todos os efeitos legais; enquanto, no caso das
presunções, o pedido se considera indeferido para efeitos de impugnação, mas persiste o dever de
decisão;
L. Assim, não há perante o decurso do prazo qualquer facto desconhecido (sentido da decisão), o
facto é conhecido e materializa-se no indeferimento do pedido.
M. Atenta a natureza tácita do ato reclamado, decorrente da ficção de indeferimento, considera a
recorrente que não há fundamento legal para imputar ao mesmo vícios relacionados com a não pronúncia
quanto à não pronúncia quanto ao pedido de anulação de venda.
N. Conclui-se, assim, porque não se tratando de presunção de indeferimento, mas sim de ficção de
indeferimento, existe impedimento legal de apreciar o pedido de anulação de venda após os referidos
45 dias à luz dos fundamentos previstos para a anulação nos termos daquele art. 257º do CPPT, pelo
que jamais esse contraditório poderia ser garantido.
O. Termos em que, considera a Fazenda Pública que não existe fundamento legal para a baixa dos
autos para que o órgão periférico regional da Administração Tributária venha a proferir decisão sobre
o pedido de anulação de venda.
P. Em suma, ao decidir-se como se decidiu, sempre com o devido respeito pelo labor do Tribunal
a quo, a douta sentença sob recurso incorreu em erro de julgamento, fazendo desacertada interpretação
e aplicação dos sobreditos normativos legais.
Termina pedindo o provimento do recurso e revogação da sentença recorrida, com as legais
consequências.
1.3. Contra-alegando, a CGDepósitos pugna pela improcedência do recurso.
1.4. O MP emite parecer nos termos seguintes:
«Recorre a Fazenda Pública da sentença do TAF do Porto de 21.04.2014 que, julgando procedente
a Reclamação deduzida pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., anulou o despacho que indeferiu o pedido
de anulação de venda por ela formulado, determinando a baixa dos autos a fim do órgão periférico
regional da administração tributária, decidir o pedido de anulação de venda.
Nas Conclusões da sua Alegação, que definem e delimitam o objecto do recurso, sustenta a Recorrente, no essencial, que a “(...) sentença recorrida incorreu em erro de julgamento de direito, por
violação do disposto nos art. 257º do CPPT, (...)”; que o “(...) previsto no n.º 5 do art. 257º do CPPT
(...) é um prazo perentório” que “(...) não se tratando de presunção de indeferimento, mas sim de
ficção de indeferimento, existe impedimento legal de apreciar o pedido de anulação de venda após os
45 dias á luz dos fundamentos previstos para a anulação nos termos do art. 257º do CPPT (...) – Cfr.
Conclusões C. D. e N.
Creio que não assiste razão à Recorrente.
Um dos princípios fundamentais do procedimento administrativo é o princípio da decisão inscrito
no art. 9º do CPA segundo o qual os órgãos administrativos têm o dever de se pronunciar sobre todos os
assuntos da sua competência que lhe sejam apresentados pelos particulares. Verificados que estejam os
pressupostos procedimentais (subjectivos e objectivos) a que a lei condiciona o desenvolvimento regular
do procedimento, fica a Administração constituída no dever de decidir as pretensões que lhe tenham
sido formuladas – cfr. Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, In
Código do Procedimento Administrativo, 2ª edição, p. 128,
Contraponto desse dever geral de decisão é o direito dos administrados à decisão da Administração.
No caso vertente, a lei prevê que a entidade competente para a decisão, no prazo máximo de 45
dias, pode deferir ou indeferir o pedido de anulação de venda que lhe tenha sido dirigido (art. 257º,
n.º 4 do CPPT).
Porém, salvo melhor entendimento, o esgotamento desse prazo não implica que se perca ou se
degrade o direito dos administrados de verem apreciadas e decididas, por quem tem competência para
o efeito, as pretensões que lhe tenham dirigido.
É certo que a norma refere que órgão competente para a decisão pode deferir ou indeferir o
pedido “no prazo máximo de 45 dias”, mas daí não se retira que não possa (deva) proferir decisão
esgotado que seja esse prazo. A interpretação que melhor se coaduna com os princípios que norteiam
a actividade administrativa e com a salvaguarda da unidade do sistema jurídico é a de que a decisão
deve ser proferida no prazo máximo de 45 dias, formando-se indeferimento tácito se tal não ocorrer,
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com a inerente abertura da via contenciosa que possibilite a sua eventual impugnação. O indeferimento
tácito não é, com efeito, um verdadeiro acto administrativo antes uma ficção legal de acto, pelo que,
a sua formação pelo decurso do tempo não preclude o dever legal de decisão e muito menos impede
que seja proferida decisão expressa sobre a pretensão formulada pelo administrado que substitua na
ordem jurídica o acto silente. O indeferimento que se forma a partir da conduta omissiva da entidade
administrativa pela não decisão no prazo máximo de 45 dias, projecta-se apenas, como se anota no
douto Acórdão em que se louva a sentença recorrida, “num plano instrumental ou reactivo, destinado
a possibilitar ao interessado o recurso ao meio judicial próprio, a reclamação prevista no artigo 276º
do CPTT (cfr. n.º 7 do artigo 257º do CPTT)”.
No caso vertente, porém, o acto que face aos termos do articulado inicial se considerou ser o acto
reclamado, sem que esse entendimento tenha merecido qualquer reparo, não é o indeferimento tácito
que se formou devido à inércia do órgão administrativo competente em decidir o pedido de anulação da
venda mas o despacho de 12.07.2014 que, pronunciando-se expressamente sobre esse pedido, considerou
“de harmonia com o disposto no n.º 5 do art. 257º do CPPT” inexistir dever de decisão.
Ora, esse despacho é ilegal, conforme bem se decidiu na sentença recorrida, em consonância com
o parecer do MP na 1ª Instância e com a doutrina, que cita, do recente douto Acórdão deste Supremo
Tribunal de 22.1.2014 – Rec. n.º 0510/13, a que igualmente aderimos.
Nesta conformidade, sem mais delongas, pronuncio-me pela total improcedência do presente
recurso e, consequentemente, pela manutenção do julgado.»
1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza do processo, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. A execução n.º 3190200801031309, movida pelo Serviço de Finanças do Porto 5 contra
A………………., visa a cobrança de dívida provenientes de IMI de 2006 [v. certidão de dívida constante do processo de execução fiscal (PEF)].
2. Na referida execução, por apresentação de 20.8.2010, foi registada a penhora sobre a fracção
AR do prédio urbano sito na Rua ……………. n.º ……….., …………, Matosinhos, constituído por
aparcamento privativo na cave, inscrito na matriz urbana sob o artigo 5411 e descrito na Conservatória
do Registo Predial sob o n.º 1206 (v. certidão predial de fls. 10 e ss, do PEF apenso).
3. Sobre o referido imóvel, por apresentação de 25.1.1999, encontra-se inscrita hipoteca a favor da
reclamante, Caixa Geral de Depósitos. S.A., para garantia do montante máximo de Esc. 16.000.000$00
(v. certidão de fls. 10 e ss do PEF apenso).
4. Por ofício n.º 3793/3190-30, foi enviada à reclamante CGD, S.A., por via postal registada e
aviso de recepção, assinado em 28.3.2011, citação, nos termos do art. 239º, do CPPT, para, querendo,
reclamar os créditos, no prazo de 15 dias (fls. 21 e 22, do PEF apenso).
5. A reclamante, CGD, S.A., apresentou reclamação de créditos no dia 11.4.2011 (fls. 88 a 92, do
PEF apenso e envelope de fls. 92).
6. No dia 14.10.2011, o Chefe do Serviço de Finanças proferiu despacho determinando a venda do
bem penhorado, por negociação particular e fixando o valor base para venda. Mais determinou que se
procedesse ao sorteio do negociador particular e fixou o termo do prazo da venda para o dia 2.2.2012
(fls. 43 do PEF apenso).
7. Este despacho não foi notificado à reclamante (facto que resulta da ausência de comprovativo
de notificação no processo de execução fiscal).
8. No dia 11.4.2012, pela escrivã do Serviço de Finanças foi prestada a informação de que não
houve propostas para a compra do bem penhorado (fls. 60 do PEF).
9. No dia 12.4.2012, o Chefe do Serviço de Finanças proferiu despacho ordenando novo sorteio
do negociador particular para diligenciar pela venda dos bens penhorados e fixando o preço mínimo
em 30% do valor patrimonial tributário (fls. 61).
10. Este despacho não foi notificado à reclamante (facto que resulta da ausência de comprovativo
de notificação no processo de execução fiscal).
11. No dia 21.5.2012, foi lavrado auto de adjudicação, procedendo-se à adjudicação do bem penhorado a B…………… (fls. 82 do PEF apenso).
12. No dia 12.4.2013, a Caixa Geral de Depósitos apresentou o requerimento de fls. 88 a 92, do
PEF apenso, cujo teor aqui se dá por reproduzido, requerendo a anulação da venda, com fundamento
na falta de notificação do despacho determinativo da venda.
13. Por despacho de 12.7.2013, a Directora de Finanças Adjunta proferiu o seguinte despacho:
“Concordo. De harmonia com o disposto no n.º 5 do art. 257º do CPPT não existe dever de decisão”
(fls. 103 do PEF).
14. Subjacente ao despacho referido em 13., está a informação de fls. 103 verso a 104 verso, cujo
teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
15. A decisão referida em 13., foi comunicada à reclamante, na pessoa do seu mandatário, por
carta registada e aviso de recepção, assinado em 19.8.2013 (fls. 106 e 106 verso, do PEF apenso).
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16. A presente reclamação foi remetida ao Serviço de Finanças do Porto 5, por carta registada,
expedida no dia 29.8.2013 (fls. 13 dos autos).
3.1. Considerando esta factualidade, a sentença recorrida julgou procedente a reclamação interposta,
nos termos do art. 276º do CPPT, pela recorrida Caixa Geral de Depósitos, contra a decisão (proferida
pelo DDF do Porto) de indeferimento do pedido de anulação de venda, por aquela formulado.
Começando por julgar tempestiva a reclamação, a sentença louva-se no acórdão desta Secção do
STA, de 22/1/2014, proc. n.º 0510/13, no sentido de que por meio do indeferimento tácito previsto no
n.º 5 do art. 257º do CPPT (redacção actual) se confere ao interessado a faculdade de presumir a existência de um indeferimento para poder suscitar a tomada de decisões administrativas (através de meios
graciosos) ou judiciais (através de meios contenciosos) que supram a falta de decisão da administração,
sendo que, todavia, o decurso do prazo de 45 dias, previsto no n.º 4 daquele normativo (prazo que não
é peremptório mas meramente ordenador) não desonera a AT do dever de decidir.
E mais considerando que o objecto da presente reclamação é o «acto de recusa da decisão» do
pedido de anulação de venda, a sentença veio a concluir pela ilegalidade de tal acto (do despacho da sra.
Directora Adjunta de Finanças, que entendeu que não existe o dever de decisão do pedido de anulação
da venda), bem como a concluir que não compete ao TT apreciar, de imediato, o mérito do pedido de
anulação de venda, dado que na sequência das alterações introduzidas no art. 257º do CPPT (pela Lei
n.º 64-B/2011, de 30/12), esse pedido deve ser apreciado e decidido pelo órgão periférico regional da
AT (no caso, o Director de Finanças), que pode deferir ou indeferir a pretensão do requerente, depois
de ouvir os demais interessados na venda, cabendo, então, da decisão do DF, reclamação para o TT,
nos termos do art. 276º do CPPT (ou seja, o legislador retirou do Tribunal o conhecimento imediato
do pedido de anulação de venda, reservando para o órgão jurisdicional apenas o recurso da decisão
tomada pelo órgão da AT, o qual não pode recusar-se a decidir, sendo, por isso, ilegal o despacho aqui
reclamado, proferido pela Sra. Directora de Finanças Adjunta).
E, consequentemente, a sentença também ordenou que o referido órgão periférico regional da AT
decidisse o pedido de anulação da venda, formulado pela reclamante CGD.
3.2. Discordando, a recorrente Fazenda Pública, invoca, em suma, que a sentença sofre de erro
ao julgar ilegal o acto de recusa da decisão do pedido de anulação de venda e ao ordenar que o órgão
periférico regional da AT decida o pedido de anulação da venda.
Estas são, portanto, as questões que cumpre apreciar.
Vejamos.
4.1. Não se questiona, no caso, que ao pedido de anulação de venda seja aplicável o regime decorrente das alterações que a Lei 64-B/11, de 30/12, introduziu ao art. 257º CPPT.
Ora, na sequência de tais alterações, os nºs. 4 a 7 deste artigo prescrevem o seguinte:
«4 - O pedido de anulação da venda deve ser dirigido ao órgão periférico regional da administração tributária que, no prazo máximo de 45 dias, pode deferir ou indeferir o pedido, ouvidos todos os
interessados na venda, no prazo previsto no artigo 60º da lei geral tributária.
5 - Decorrido o prazo previsto no número anterior sem qualquer decisão expressa, o pedido de
anulação da venda é considerado indeferido.
6 - Havendo decisão expressa, deve esta ser notificada a todos os interessados no prazo de
10 dias.
7 - Da decisão, expressa ou tácita, sobre o pedido de anulação da venda cabe reclamação nos
termos do artigo 276º»
4.2. Alega a Fazenda Pública que o prazo previsto neste n.º 5 é um prazo peremptório, quer atendendo à letra da lei (da qual se retira que para além do prazo máximo de 45 dias, o órgão periférico
regional não pode proferir decisão) quer atendendo à unidade do sistema jurídico (não foi utilizada uma
presunção de indeferimento, mas sim uma ficção de indeferimento), quer porque o que a norma prevê
é que, perante a decisão tácita ou expressa, se reclama no prazo de 10 dias e, exactamente por isso, é
que o n.º 6 prevê expressamente que a decisão que for proferida tem que ser notificada ao interessado
dentro do prazo de reclamação do indeferimento tácito.
E porque estamos perante uma ficção, os seus efeitos (que são imediatos) obstam a uma nova
decisão e substituem-se à decisão a proferir para todos os efeitos legais (no caso das presunções, o
pedido considera-se indeferido para efeitos de impugnação, mas persiste o dever de decisão); daí que,
atenta a natureza tácita do acto reclamado, decorrente da ficção de indeferimento, não haja fundamento
legal para lhe imputar vícios relacionados com a não pronúncia quanto ao pedido de anulação de venda.
E não se tratando de presunção de indeferimento, mas sim de ficção de indeferimento, existe impedimento legal de apreciar o pedido de anulação de venda após os referidos 45 dias à luz dos fundamentos
previstos para a anulação nos termos do art. 257º do CPPT, pelo que jamais esse contraditório poderia
ser garantido.
Não procede, porém, esta alegação.
A questão foi, como refere a sentença, apreciada no acórdão desta Secção, de 22/1/2014, proc.
n.º 0510/13, tendo-se concluído que no questionado n.º 5 está contemplada a figura do indeferimento
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tácito, decorrente do silêncio da AT em face do pedido de anulação de venda (cuja decisão compete ao
órgão periférico regional da administração tributária nos termos do disposto no n.º 4 do art. 257º do
CPTT), esgotado que seja o respectivo prazo de decisão de 45 dias. E mais ali se considerou que tal
indeferimento tácito se projecta apenas num plano instrumental ou reactivo, destinado a possibilitar ao
interessado o recurso ao meio judicial próprio (a reclamação prevista no art. 276º do CPTT), outra não
podendo ser a finalidade do acolhimento que é feito neste art. 257º do CPTT da figura do indeferimento
tácito que não seja a de o interessado presumir a existência de um acto (de indeferimento) para efeitos
do respectivo exercício do respectivo meio de impugnação (sem o qual se veria confrontado com a
inevitabilidade de ter de continuar a aguardar, indefinidamente, uma decisão expressa da pretensão
formulada). Como sucede, igualmente, relativamente a outras disposições legais contidas no CPPT e na
LGT (cfr. os arts. 64º, n.º 3; 102º, n.º 1, alínea d); 106º; 107º; 131º; 132º; n.º 5; 133º, n.º 4; 183º, n.º 5;
e 183º-A, n.º 4, todos do CPTT; bem como os arts. 86º nºs. 8 e 9; 95º, n.º 2, alínea d), da LGT).
Esta jurisprudência foi reiterada no recente acórdão de 23/7/2014, proc. n.º 0848/14 e não se
vislumbra que a aventada distinção entre as figuras da “ficção de indeferimento” e da “presunção de
indeferimento”(1), ou entre os respectivos efeitos seja relevante ou determine que a falta de reacção do
interessado em face de um indeferimento tácito da AT, tenha por consequência que esta fique dispensada do dever de decidir a pretensão que lhe foi dirigida, nem, concomitantemente, que se encontre
impedida ou impossibilitada de o fazer.
Até porque a aceitar-se tal entendimento, poderia resultar afrontado o princípio da decisão, previsto no art. 9º do CPA, já que, contraponto do dever geral de decisão é, precisamente, o direito do
administrado à decisão por parte da Administração. (2)
Aceitando-se e sufragando, portanto, a doutrina afirmada nos citados arestos desta Secção (nos
procs. n.º 0510/13 e 0848/14),
- e por outro lado, considerando, sobretudo, que, no caso presente, como bem se salienta no Parecer
do MP, o acto que face aos termos do articulado inicial se considerou ser o acto reclamado (sem que
esse entendimento tenha merecido qualquer reparo) não é o indeferimento tácito que se formou devido
à inércia do órgão administrativo competente em decidir o pedido de anulação da venda mas, antes, o
despacho que, proferido em 12/7/2014, se pronuncia expressamente sobre esse pedido, considerando
que «de harmonia com o disposto no n.º 5 do art. 257º do CPPT» inexiste dever de decisão,
- haveremos, então, de concluir pela total improcedência das conclusões da recorrente e pelo
bem fundado da sentença recorrida, na interpretação do disposto n.º 5 do art. 257º do CPPT (redacção
introduzida pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12 – OE de 2012) e na decisão de anulação do despacho
reclamado e consequente determinação de que o respectivo órgão periférico regional da AT decidisse
o pedido de anulação da venda, formulado pela reclamante CGD.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Seia.

Lisboa, 3 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão

(1) Aliás, a doutrina e a jurisprudência referem quer a expressão presunção de indeferimento quer a expressão ficção
jurídica (no sentido de que o acto tácito de indeferimento, não sendo um verdadeiro acto administrativo, é apenas uma ficção
jurídica para a abertura da via contenciosa, cfr., entre outros, o ac. de 20/10/1992, rec. n.º 030221, da 2ª Subsecção do Contencioso Administrativo do STA, bem como o acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Administrativo, de 21/5/1998, rec.
n.º 037209).
E sobre as várias interpretações acerca da natureza jurídica do acto tácito negativo (incluindo a que entende tratar-se
de uma ficção legal de efeitos exclusivamente processuais) cfr. Santos Botelho, Pires Esteves e Cândido de Pinho, Código do
Procedimento Administrativo, Anotado, Comentado, 4ª edição, Almedina, anotação 1 ao art. 109º, p. 422.
(2) No sentido de que a impugnação contenciosa de indeferimento tácito é mera faculdade do interessado, podendo este
aguardar a emissão de acto expresso, sendo que o dever legal de decidir imposto à Administração pelo art. 9º n.º 1 do CPA se
mantém, mesmo que seja de presumir tacitamente indeferida a pretensão do interessado e que este tenha deixado transcorrer
o prazo para a interposição do recurso contencioso daquele indeferimento, cfr, o ac. do Pleno da Secção do CA do STA, de
22/3/2000, rec. n.º 039934, bem como o ac. de 23/11/1993, rec. n.º 032218, da 2ª Subsecção do CA do STA.

Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Assunto:
Interpretação da sentença. Prescrição. Poderes de cognição em matéria de prova.
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Sumário:
I — Como todos os textos, a sentença carece de ser sujeita a actividade com vista a
dela ser extraído um determinado sentido ou conteúdo de pensamento, sendo que
nessa actividade de interpretação, porque a sentença constitui um verdadeiro
acto jurídico, são de observar os princípios comuns à interpretação das leis e
interpretação das declarações negociais, valendo, por isso, aquele sentido que,
segundo o disposto nos arts. 9.º e 236.º do CC, o declaratário normal ou razoável
deva retirar das declarações escritas, tendo em conta não só a parte decisória
como toda a sua fundamentação.
II — Enquanto a execução fiscal se mantiver suspensa por força da pendência da impugnação judicial e da prestação de garantia (ou da sua dispensa) ou da penhora
(que garanta a dívida exequenda e o acrescido), também o prazo de prescrição da
obrigação tributária correspondente à liquidação impugnada se mantém suspenso
(art. 49.º, n.º 3, da LGT, na redacção anterior à da Lei n.º 56-A/2006, de 29 de
Dezembro).
III — Decorre expressa e inequivocamente da letra do n.º 2 do art. 49.º da LGT (na redacção em vigor até à Lei n.º 56-A/2006, de 29 de Dezembro) 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, ou seja, o efeito interruptivo do
prazo de prescrição (n.º 1), e não também o efeito suspensivo desta, previsto no
n.º 3 do mesmo artigo.
IV — Salvo havendo ofensa de uma 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, o Supremo Tribunal Administrativo, na qualidade de tribunal de revista,
com poderes de cognição limitados a matéria de direito, não pode sindicar a
matéria de facto nem os juízos probatórios que o tribunal recorrido formulou
(art. 21.º, n.º 4, do ETAF, arts. 674.º, n.º 3, e 682.º, n.º 2, do CPC, e art. 280.º,
n.º 1, do CPPT).
Processo n.º 1153/12-30.
Recorrente: A…………, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 690/
05.8BEBJA
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A…………, Lda.” (a seguir Impugnante ou Recorrente) recorreu
para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pela Juíza do Tribunal Tributário de
Beja, que, julgando parcialmente procedente a impugnação judicial deduzida por aquela contra as liquidações de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) dos anos de 1995 e 1996 e de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) referente ao exercício de 1996, decidiu nos seguintes termos:
«julgo parcialmente procedente a impugnação […] e anulo as liquidações impugnadas, nos termos
expostos», o que, na interpretação que fazemos da sentença, significa que as liquidações impugnadas
apenas foram anuladas na parte em que a Juíza considerou que as correcções que lhes deram origem
enfermam de ilegalidade (1).
1.2 O recurso foi admitido, com subida imediata e nos próprios autos e a Recorrente apresentou
a motivação do recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«1ª - Ao presente processo de impugnação, bem como às execuções fiscais nele em causa, não
se aplica o Código de Processo e de Procedimento Tributário (CPPT), de acordo com o art. 4.º do
Decreto-Lei 433/1999, de 29 de Outubro, que o aprovou;
2ª - Há erro de julgamento da douta Sentença recorrida em tudo aquilo em que se baseia no
CPPT, pois ao caso presente aplica-se o Código de Processo Tributário (CPT);
3ª - Na douta Sentença recorrida não foi dada por provada a existência de Despacho do Chefe
de Finanças de Mértola a determinar a suspensão da execução em virtude de penhora que garanta a
totalidade da dívida exequenda e acrescido;
4ª - Só a penhora que garanta a totalidade da dívida exequenda e acrescido, reconhecida em
Despacho de suspensão da execução preferido pelo Chefe de Finanças competente sobre informação
dada nesse sentido pelo escrivão no processo, é susceptível de provocar a suspensão da execução
fiscal, o que não se verifica;
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5ª - Nas execuções fiscais n.º 0280-98/100270.8 e n.º 0280-98/100271.6 foi recusada a penhora
proposta pela executada e os processos estão parados desde 21/04/1999;
6ª - A penhora realizada na execução fiscal n.º 0280-98/100265.1 ocorreu em 23/07/1999;
7ª - A douta Sentença recorrida nada refere sobre a suficiência desta penhora como garantia da
totalidade da dívida exequenda e acrescido;
8ª - A presente impugnação foi instaurada em 10/09/1998;
9ª - A presente impugnação esteve parada entre 10/09/1998 e 20/02/2001 em virtude da sua retenção pela Administração Fiscal, tendo-se completado em 11/09/1999 o período da sua paragem por
mais de um ano por motivo não imputável à impugnante;
10ª - In casu é aplicável o art. 49.º da Lei Geral Tributária (LGT) na redacção que lhe foi dada
pela Lei 53-A/1999 [(2)];
11ª - O n.º 3 do art. 49.º da LGT só atribui efeito suspensivo à paragem da execução fiscal por
motivo do pagamento de prestações legalmente autorizadas e não em virtude da prestação de garantia
(Ac. STA de 03/11/2010 – Pimenta do Vale);
12ª - A penhora realizada em 23/07/1999, atrás referida, não suspendeu o prazo de prescrição
das dívidas tributárias em causa na presente impugnação;
13ª - Mesmo que se entendesse que esta penhora suspendeu o prazo de prescrição das dívidas
tributárias em causa, o que se não aceita, a paragem do processo de impugnação por mais de um ano
por motivo não imputável à impugnante, constatada em 11/09/1999, implica a cessação desse efeito
suspensivo e provoca uma nova contagem do prazo de prescrição em que se soma o tempo decorrido
após esta data ao que tiver decorrido até à data da autuação (n.º 2 do art. 49.º da LGT);
14ª - Após a paragem do processo de impugnação por mais de um ano por motivo não imputável
à impugnante, ocorrida em 11/09/1999, não se verificou mais nenhum facto interruptivo ou suspensivo
do prazo de prescrição das dívidas tributárias em causa;
15ª - Não é aplicável ao presente caso a redacção introduzida no art. 49.º da LGT pela Lei
53-A/2006, de acordo com o art. 91.º deste diploma legal;
16ª - Nos termos do disposto no art. 49.º da LGT, na redacção dada pela Lei 100/1999 aplicável
aos presentes autos, todas as dívidas tributárias em causa estão prescritas;
17ª - Cabe à Administração Fiscal o ónus de comprovar, por meios idóneos e suficientes, que a
impugnante cometeu evasão fiscal relativamente às aquisições a empresas estrangeiras que lhe quer
imputar e que esta nega ter efectuado;
18ª - Uma listagem informática obtida através do sistema VIES não constitui prova suficiente
para comprovar que a impugnante cometeu a evasão fiscal de que é acusada;
Perante o exposto, e com o superior suprimento de Vossas Excelências, devem ser declaradas
prescritas todas as dívidas tributárias em causa e, para a eventualidade de assim se não entender,
deve declarar-se como não comprovada a dívida decorrente da evasão fiscal referida, revogando-se
a douta Sentença recorrida. Assim será feita a costumada Justiça».
1.3 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.4 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,
com a seguinte fundamentação (3):
«O artigo 12.º da Lei 15/2001, de 5 de Junho determinou a aplicação do CPPT a todos os processos, sem prejuízo do aproveitamento dos actos já realizados.
A dívida tributária exequenda reporta-se ao IVA de 1995 e IVA e IRC de 1996.
Nos termos do estatuído no artigo 297.º do Código Civil, a lei que estabelecer prazo mais curto
(de prescrição) 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.
O prazo de prescrição era de 20 anos para os tributos, nos termos do estatuído no artigo 27.º
do CPCI.
Com a entrada em vigor do CPT, em 1 de Julho de 1991, nos termos do seu artigo 34.º o prazo
de prescrição passou para 10 anos, para os impostos, contados desde o ano seguinte àquele em que
tiver ocorrido o facto tributário.
Nos termos dos referidos diplomas a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação judicial
e a instauração da execução fiscal interrompe a prescrição e se o processo estiver parado por mais
de um ano, por facto não imputável ao contribuinte, o prazo suspende-se entre a data da autuação da
execução até ao momento em que faz 1 ano que o processo está parado por facto não imputável ao
contribuinte.
Em 1999.01.01 entrou em vigor a LGT, que no artigo 48.º/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
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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 tributário.
Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo as causas de suspensão ou interrupção aproveitam igualmente ao devedor principal e aos responsáveis solidários e subsidiários, sendo certo que, nos termos
do n.º 3 a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao
devedor subsidiário se a citação deste em processo de execução fiscal for efectuada após o 5.º ano
posterior ao da liquidação.
Nos termos do artigo 49.º 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,
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
[sic (4)] 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.
Em termos de factualidade com relevo para a apreciação da prescrição temos, nomeadamente,
que:
1. A recorrente apresentou em 1998.06.01 3 reclamações graciosas, relativas ao IVA de 1995,
IVA de 1996 e IRC de 1996, que pararam por mais de um ano por facto não imputável à recorrente a
partir de 1998.09.10 (alínea F) do probatório e respectivas reclamações apensas).
2. Em 1998.09.10 foi deduzida a presente impugnação judicial.
3. Em 1998.10.13, 1998.1.021 e 1998.10.21, foram autuados os PEFs relativos ao IVA de 1996,
IVA de 1995 e IRC de 1996, respectivamente.
4. Em 1999.07.23, no PEF relativo ao IVA de 1996, e ao qual já haviam sido apensados todos
os outros PEFs, foi feita a penhora de bens em valor suficiente para garantir o pagamento da quantia
exequenda, como resulta da alínea L-h) do probatório e respectivo PEF apenso aos autos principais.
O primeiro facto interruptivo do prazo de prescrição ocorreu com a instauração das reclamações
graciosas, que degenerou na suspensão do prazo com a paragem dos autos por mais de 1 ano, a partir
de 1998.09.10.
Assim temos que o prazo de prescrição, apenas, decorreu entre o 1996.01.01 (IVA de 1995) e
1997.01.01 (IVA e IRC de 1996) até 1998.05.31.
Com a efectivação da penhora/garantia em 1999.07.23 suspendeu-se o prazo de prescrição,
nos termos do disposto nos artigos 49.º/3 da LGT, 255.º do CPT e 169.º do CPPT, que se manterá
enquanto se mantiver a suspensão do PEF 1 [1 Lei Geral Tributária, anotada, página 232, António
Lima Guerreiro].
“Na parte final do n.º 1 do art. 169.º do CPPT estabelece-se que deverá ser informado no processo
pelo funcionário competente se está garantida a dívida exequenda.
Esta informação é um mero «acto de trâmite, sem qualquer efeito constitutivo, não tendo qualquer relevo na aplicação do regime da suspensão da execução, operando esta ope legis, por força
da prestação de garantia ou efectivação da penhora, sendo condição necessária e suficiente para o
efeito», sendo a sua utilidade obstar à prática de actos inúteis e ilegais, como é o prosseguimento
da execução após estar garantida a dívida exequenda e acrescido 2 [2 Código de Procedimento e de
Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição, 2011, III volume, pág. 227, Juiz Conselheiro
Jorge Lopes de Sousa].
Há que aplicar o prazo de prescrição de 10 anos estatuído no CPT, quanto ao IVA de 1995 uma
vez que à data da entrada em vigor da LGT (1999.01.01) faltava menos tempo para se verificar a
prescrição face a tal diploma e o prazo de 8 anos quanto ao IVA e IRC de 1996.
Quanto aos factos interruptivos/suspensivos do prazo de prescrição, haverá que aplicar a lei
vigente no momento em que eles ocorrem, nos termos do estatuído no artigo 12.º/2 do Código Civil 3
[3 Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, pág. 93, Juiz Conselheiro Jorge Lopes
de Sousa].
Temos assim que quanto ao IVA de 1995 apenas decorreram 2 A e 5 M do prazo prescricional
de 10 anos.
Quanto ao IVA e IRC de 1996, ainda não começou a correr o prazo de prescrição de 8 anos.
É, pois, manifesto que não se mostram extintas, por prescrição, as dívidas tributárias.
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No que concerne à aquisição intracomunitária de bens, entendemos, que também, não assiste
razão à recorrente.
De facto, como resulta do probatório, através do sistema informático (base de dados VIES - Vat
Informations Exchange System), a AT apurou que a recorrente fez aquisições intracomunitárias sem
que tenha pago o correspondente IVA.
Os operadores que efectuem transmissões intracomunitárias de bens isentos deverão fornecer às
respectivas administrações fiscais, periodicamente, uma declaração recapitulativa, da qual deverá,
designadamente, constar, o seu número de identificação para efeitos de IVA, o número de identificação para efeitos de IVA de cada adquirente em outro Estado-membro e sob o qual os bens lhe foram
fornecidos e o montante total das entregas de bens efectuadas pelo vendedor, durante o período determinado, no decurso do qual o imposto se tomou exigível 4 [4 CIVA, anotado e comentado, Emanuel
Vidal Lima, 9.ª edição, página 862].
Foi, exactamente, com base nessa declaração recapitulativa que as administrações tributárias
italiana e espanhola forneceram, via VIES, as informações relativas às aquisições intracomunitárias
em causa.
Ora, salvo melhor juízo, essas informações fazem fé, nos termos do estatuído no artigo 76.º da
LGT, sem prejuízo de prova em contrário da recorrente.
Ora, estando devidamente identificados os fornecedores, a recorrente limita-se a dizer que não
fez as aquisições e que não pode provar que não as fez.
A recorrente, em nosso entendimento, tem o ónus de provar que as informações fornecidas pelas
administrações tributárias italiana e espanhola não correspondem à verdade.
O que poderia fazer, nomeadamente, através da junção de declarações emitidas pelas entidades
fornecedoras de que as aquisições não tiveram lugar.
O bem senso leva a questionar a que pretexto os fornecedores (italianos e espanhóis) teriam
comunicado às respectivas administrações fiscais a identificação fiscal da recorrente, os períodos
trimestres e os valores das aquisições se a recorrente não as tivesse de facto feito!
Como muito bem refere a sentença recorrida incumbia à recorrente o ónus da prova de que a
informação prestada pelas autoridades tributárias estrangeiras não corresponde à verdade, e não
limitar-se a negar a efectivação das transacções».
1.5 Os Juízes Conselheiros adjuntos tiveram vista.
1.6 As questões que cumpre apreciar e decidir são as de saber se a sentença recorrida fez errado
julgamento (i) quando considerou que não se verificava a prescrição das obrigações tributárias respeitantes às liquidações impugnadas (conclusões 1.ª a 16.ª) e (ii) quando considerou provadas determinadas
operações com base na informação obtida do Vat Informations Exchange System (VIES) (conclusões
17.ª e 18.ª).
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
2.1.1 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja efectuou o julgamento da matéria de
facto nos seguintes termos (5): «
A) A Impugnante dedica-se à fabricação de queijos de ovelha e à produção animal, encontrando-se colectada como exercendo a actividade de fabricação de alimentos homogeneizados e dietéticos;
B) A escrita da impugnante dos anos de 1994, 1995, 1996 e 1997 foi inspeccionada;
C) Do relatório elaborado em 1998.01.07 (constante de fls. 18 a 42 dos autos) que aqui se dá por
integralmente reproduzido, com interesse para a decisão, extracta-se:
a. (…);
b. Análise contabilístico – Fiscal
c. (...);
d. No exercício de 1995 começou a tomar relevo a actividade de transformação de leite de ovelha,
fabricação e comercialização de queijo tipo Serpa (…);
e. Na criação de ovinos há fortes indícios de omissões de vendas visto a contabilidade evidenciar
uma produção quase nula sem apresentar razão que o justifique;
f. (...);
g. As irregularidades a que anteriormente se fez referência prendem-se principalmente com:
i. (...);
ii. Indícios de omissão de vendas;
h. Quanto a este último ponto (indícios de omissão de vendas) é notório, na criação de ovinos, o
desfasamento entre os animais existentes para reprodução e o número de crias evidenciados na contabilidade em cada um dos anos;
i. (…);
j. Atendendo ao ciclo de gestação do gado ovino, às condições em que a actividade se desenvolve,
que uma boa percentagem do efectivo reprodutor tem duas crias por parto, tendo ainda em conta um
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número razoável de possíveis mortes e a falta de parição de alguns animais, consideramos como produção normal (crias) a percentagem de 70% sobre o efectivo.
k. Exercício de 1995
l. IRC
m. (…);
n. Métodos Indiciários
i. Vendas de Produtos – De PTE 17 549 578$00 para PTE 21 275 578$00;
ii. Como anteriormente se referiu vai-se proceder ao apuramento das vendas de gado ovino com
base na percentagem de 70% sobre o efectivo reprodutor, percentagem que nos parece justa, tendo em
conta as compras, vendas, aumento de efectivo, existências iniciais e finais;
iii. (…);
iv. Efectivo reprodutor – 1100 ovelhas x 70% = 770 crias;
v. A contabilidade não evidencia compra de ovinos;
vi. Vendas contabilizadas
vii. (...);
viii. Existências Iniciais – 1410;
ix. Produção – (+) 770;
x. Total 2180
xi. Vendas – (-) 438;
xii. Existências Finais (-) 1121;
xiii. Ovinos em falta – 621;
xiv. Na análise efectuada (...) conclui-se que os 621 ovinos em falta respeitam a crias (produção
do ano) e consideramos o preço médio de mercado o valor de PTE 6 000$00, assim:
xv. 621 borregos x PTE 6 000$00 = 3 726 000$00;
xvi. Valor omitido das vendas omitidas na contabilidade – PTE 3 726 000$00;
xvii. As inexactidões e omissões anteriormente referidas originaram que se procedesse à correcção
do resultado para efeitos declarados no montante de PTE 8 693 643$00 para PTE 19 571 125$00;
o. IVA
p. Correcções Técnicas
i. 9503T – efectuou aquisições intracomunitárias, no [montante] de PTE 1 432 922$00, à [sociedade] B………… Soc. Coop. A.R. L. (...), sem que procedesse à liquidação do competente imposto,
pelo que deixou de entregar nos Cofres do estado IVA no montante de PTE 243 597$00;
ii. 9512t – efectuou aquisições intracomunitárias, no [montante] de PTE 203 964$00 à [sociedade]
C…………, Lda. (...), sem que procedesse à liquidação do competente imposto pelo que deixou de
entregar nos cofres do Estado IVA no montante de PTE 34 674$00;
q. Métodos indiciários:
i. 621 borregos x PTE 6 000$00 = 3 726 000$00 x 5% = PTE 186 300$00;
r. Exercício de 1996
s. IRC
t. Correcções Técnicas:
i. Proveitos e ganhos extraordinários: de PTE 4 235 049$00 para PTE 4 474 749$00, diferença de
PTE 239 700$00 respeitante à correcção da imputação ao exercício do [montante] recebido de subsídio
de investimento (...):
1. Rouparia: PTE 2 058 069$00;
2. Florestação: PTE 1 819 000$00;
3. Valor a imputar: PTE 3 877 069$00;
4. Valor declarado: PTE 2 637 369$00;
5. Diferença: PTE 239 700$00;
ii. Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: de PTE 14 269 115$00 para PTE
14 229 124$00, diferença de PTE 39 991$00 respeitante a:
1. PTE 18 473$00 - Compras extra empresariais;
2. PTE 21 518$00 - erro de contabilização;
iii. Fornecimento e serviços externos – de PTE 12 626 420$00 para PTE 11 765 107$00, diferença
de PTE 861 313$00 respeitante a despesas extra empresariais:
1. PTE 59 800$00 – (...) Seguro Bedford ………;
2. PTE 12 915$00 – (...) compra de CD na Makro;
3. PTE 81 514$00 (...) Ferramentas de desgaste rápido – Microondas, Fiambreira, Grelhador;
4. PTE 45 807$00 (...) despesas de representação;
5. PTE 588 800$00 (...) despesas de representação – jornadas de caça;
iv. Amortizações do exercício – de PTE 9 054 439$00 para PTE 8 996 058$00, diferença de PTE
58 381$00 respeitantes à aquisição de uma aparelhagem de reprodução de som (extra empresariais);
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v. Quadro 17 – linha 7 – reintegrações não aceites como custos – acresceu o [montante] de
PTE 1 130 640$00 quando o [montante] correcto é de PTE 1 012 235$00, diferença de PTE 118 235$00
a favor do sujeito passivo;
vi. As inexactidões anteriormente referidas originaram que se procedesse à correcção do resultado
para efeitos fiscais declarado do montante de PTE 1 136 596$00 para PTE 2 219 746$00;
u. IVA
v. Correcções técnicas
i. 9603t – deduziu indevidamente IVA, no montante de PTE 12 315$00, respeitante a despesas
extra empresariais (...);
ii. 9606t – deduziu indevidamente IVA, no montante de PTE 2 197$00, respeitante a despesas
extra empresariais;
w. Conclusões e propostas
x. Em face do que anteriormente se informou propõe-se que sejam fixados os seguintes valores:
i. IRC
Exercício

Resultado declarado

Resultado corrigido

1994
1995
1996

(9 043 496$00)
8 693 634$00
1 138 596$00

(3 156 498$00)
19 571 125$00
2 219 746$00

ii. IVA
Imposto devido
Exercício

Em falta

Presumido

1994
1995
1996

----------278 271$00
14 512$00

242 400$00
186 300$00
-----------

D) Em 1998.04.27, a Impugnante solicitou a revisão da matéria tributável (cf. processo de reclamação junto);
E) Em 1998.05.04, o pedido foi indeferido por despacho do presidente da Comissão de Revisão,
com fundamento em a matéria tributável ter sido fixada por correcções técnicas (Id.)
F) Em 1998.06.01, a Impugnante apresentou três reclamações graciosas indeferidas por despachos
de 2001.01.22, do Director de Finanças, que as considerou tacitamente indeferidas e ordenou a sua
apensação ao processo de impugnação judicial (cf. processo de reclamação junto);
G) Entretanto, [em] 1998.03.23 foi emitida a liquidação n.º 98046566, de IVA do período de
9503t – juros compensatórios, no montante de PTE 107 687$00, com pagamento voluntário até
1998.05.31;
H) Em 1998.03.23 foi emitida a liquidação n.º 98046568, de IVA do período de 1995, no montante
de PTE 278 271$00, com pagamento voluntário até 1998.05.31;
I) Em 1998.03.23 foi emitida a liquidação n.º 98046569, de IVA do período de 1996, no montante
de PTE 14 512$00, com pagamento voluntário até 1998.05.31;
J) E em 1998.09.10, a presente impugnação deu entrada no Serviço de Finanças de Mértola (cf.
carimbo aposto a fls. 2 dos autos);
K) E em 2001.02.20, deu entrada no Tribunal Tributário de Beja, acompanhada de apreciação
do Director de Finanças, nos termos do artigo 130/1 CPT (cf. fls. 144 dos autos);
L) O processo de execução fiscal n.º 0208-98/100265.1, foi autuado em 1998.10.13, no Serviço de
Finanças de Mértola, contra D…………, Lda., com sede na Herdade da ……… – ………, Mértola;
a. Tem por base:
i. Certidão n.º 900059806, emitida em 1998.09.26 que atesta que a Executada é devedora de PTE
618 599$00, respeitante a IRC do exercício de 1996, com prazo de cobrança voluntária que terminou
em 1998.05.27; mais atesta que são devidos juros de mora contados a partir de 1998/05;
b. Nestes autos, em 1998.10.21, a Impugnante veio oferecer bens à penhora;
c. Em 1999.04.15, a estes autos foram apensados os processos de execução fiscal n.º 028098/100270.8,
028098/100271.6, 028098/100272.4, 028099/10030.6, 028099/10046.2, 028099/10047.0, 028099/10048.9
e 028099/10049.7, ficando a quantia exequenda a valer por PTE 11 757 870$00;
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d. Por despacho de 1999.04.21, do Chefe de Finanças (em substituição) foi indeferido o pedido
de suspensão do processo de execução fiscal e prestação de garantia (cf. PEF junto);
e. Em 1999.07.06, a Impugnante veio oferecer à penhora o gado ovino;
f. Por despacho de 1999.06.09, este pedido foi indeferido;
g. Por novo requerimento de 1999.07.22, a Impugnante ofereceu bens móveis à penhora (cf. PEF
junto);
h. E em 1999.07.23, foram penhorados os bens oferecidos (cf. PEF junto);
M) O processo de execução fiscal n.º 0208-98/100270.8, foi autuado em 1998.10.21, no Serviço
de Finanças de Mértola, contra E…………, SA, com sede na Herdade da ……… – ………, Mértola;
a. Tem por base:
i. Certidão de dívida emitida em 1998.09.29 que atesta que a executada é devedora de PTE 278 271$00,
respeitante a IVA do período de 1995, com prazo de cobrança voluntária que terminou em 1998.05.31;
mais atesta que são devidos juros de mora contados desde o dia seguinte ao termo do prazo de cobrança voluntária;
b. Nestes autos, em 1998.11.02, a Impugnante veio oferecer bens à penhora;
c. Por despacho de 1999.04.21, do Chefe de Finanças (em substituição) foi indeferido o pedido
de suspensão do processo de execução fiscal e prestação de garantia;
d. Os autos estiveram sem movimento a partir de 1999.04.21
N) O processo de execução fiscal n.º 0208-98/100271.6, foi autuado em 1998.10.21, no Serviço
de Finanças de Mértola, contra E…………, SA, com sede na Herdade da ……… – ………, Mértola;
a. Tem por base:
i. Certidão de dívida emitida em 1998.09.29 que atesta que a executada é devedora de
PTE 14512$00, respeitante a IVA do período de 1996, com prazo de cobrança voluntária que terminou
em 1998.05.31; mais atesta que são devidos juros de mora contados desde o dia seguinte ao termo do
prazo de cobrança voluntária;
b. Nestes autos, em 1998.11.02, a Impugnante veio oferecer bens à penhora;
c. Por despacho de 1999.04.21, do Chefe de Finanças (em substituição) foi indeferido o pedido
de suspensão do processo de execução fiscal e prestação de garantia;
d. Os autos estiveram sem movimento a partir de 1999.04.21;
O) Em 2010.09.30, a Impugnante solicitou a declaração de prescrição das dívidas exequendas
(cf. fls. 273 ss dos autos);
P) Por despacho de 2010.10.08, o Chefe de Finanças em substituição, não reconheceu a prescrição da dívida exequenda, por não ter decorrido ainda o prazo previsto no artigo 34.º CPT (cf. fls. 269
ss dos autos).
Factos não provados
Dos factos constantes da impugnação, nenhuns mais têm interesse para a boa decisão da questão».
2.1.2 Embora fora do sítio onde se propôs registar a factualidade provada – o ponto III, alínea a),
da sentença, que tem como epígrafe «Factos provados» – a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Beja deu também como assente os seguintes factos (6), com relevo para a decisão, designadamente
para a apreciação da questão da prescrição das obrigações tributárias (7):
1. «Em 1999.07.23, foi prestada garantia» (cfr., a fls. 307, o primeiro parágrafo da pág. 24 da
sentença);
2. A execução fiscal foi suspensa em virtude da prestação da garantia e da dedução da impugnação judicial (cfr., a fls. 307, o terceiro parágrafo da pág. 24 da sentença, no qual ficou dito «[…]
a impugnação judicial foi deduzida em 1998.09.10, tendo sido prestada garantia, encontrando-se a
execução fiscal suspensa»).
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR – NOTA PRÉVIA SOBRE A INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA E O ÂMBITO DO RECURSO
2.2.1.1 Na sequência de uma acção de fiscalização à sociedade ora Recorrente, a Administração
tributária (AT) considerou verificadas diversas irregularidades em sede de IVA e de IRC, motivo por
que procedeu às pertinentes correcções e respectivas liquidações adicionais.
Na presente impugnação judicial a Impugnante apenas questionou a legalidades das liquidações
que tiveram origem em correcções por métodos directos (“correcções técnicas”), afirmando a Impugnante textualmente na petição inicial que «o mesmo relatório dos serviços de fiscalização deu origem
a liquidação baseadas na aplicação dos “métodos indiciários”, as quais foram impugnadas judicialmente» através de uma outra peça processual, que deu entrada anteriormente. Aliás, logo na epígrafe
da petição inicial, a Impugnante deixou escrito: «Correcções técnicas – IVA 1995 IVA 1996 IRC 1996»,
deixando bem circunscrito o âmbito da impugnação judicial, restringindo-o às liquidações de IVA dos
anos de 1995 e 1996 e de IRC referente ao exercício de 1996 que tiveram origem em correcções da
matéria tributável efectuadas por métodos directos (8).
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Surpreendentemente, na sentença encontramos a apreciação da legalidade da liquidação de IVA
do ano de 1995 efectuada com recurso aos métodos indirectos e a anulação desse acto tributário. Na
verdade, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja enunciou como questões que lhe competia
dirimir, «[s]e o acto tributário praticado pela Administração Fiscal está suficientemente fundamentado,
nomeadamente se estão reunidos os pressupostos para a Administração Tributária proceder ao cálculo
do imposto através do recurso a métodos indirectos (IVA do período de 1995)» e «[s]e ocorreu errónea
quantificação da matéria tributável através da aplicação dos referidos métodos» (cfr. fls. 303). Depois,
apreciando essas questões, respondeu negativamente a ambas e afirmou que «[p]rocede pois a impugnação intentada quanto ao IVA de 1995», sem qualquer ressalva, bem como afirmou que a impugnação
prosseguia com a apreciação da legalidade do IVA e do IRC do ano de 1996 (cfr. fls. 314).
No entanto, adiante, em aparente contradição com o anteriormente afirmado e sem qualquer
explicação, apreciou também a legalidade da liquidação de IVA do ano de 1995, na parte em que foi
originada por correcções operadas por métodos directos, afirmando expressamente que «[p]or fim temos
a questão das aquisições intracomunitárias de 1995».
De tudo isto que vimos de expor resulta que, relativamente ao IVA e ao ano de 1995, a sentença
apreciou e decidiu da legalidade quer da liquidação que foi efectuada com base em métodos indirectos,
quer da liquidação que foi efectuada com base em métodos directos. Ora, por um lado, apenas a apreciação desta última foi pedida na petição inicial e, por outro lado, a Juíza, que apenas enunciou como
questão a apreciar e decidir a da legalidade da liquidação efectuada com recurso a métodos indirectos,
conheceu também da legalidade da liquidação efectuada com recurso a métodos directos, sendo que
apenas anulou o primeiro desses actos, enquanto que, quanto ao segundo, concluiu que «o imposto é
devido e improcede, nesta parte, a impugnação intentada» (cfr. fls. 319).
O que significa que, apesar de na sentença se afirmar, na conclusão registada sob o ponto 5 do
n.º VI, que «procede apenas a impugnação quanto à liquidação de IVA de 1995 e parcialmente quanto
às liquidações de IRC e IVA de 1996», esta afirmação enferma de manifesto lapso, uma vez que, no
que se refere à liquidação de IVA do ano de 1995 que foi efectuada com recurso aos métodos directos,
designadamente por correcção da matéria tributável relativamente a operações de aquisições intracomunitárias que, com base em elementos recolhidos do VIES, foram consideradas omitidas, a impugnação
judicial foi julgada improcedente.
Porque a nulidade da sentença por excesso de pronúncia não foi invocada pela Fazenda Pública,
que não contra alegou o recurso, e porque a mesma não é do conhecimento oficioso [cfr. art. 125.º do
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e art. 615.º, n.ºs 1, alínea d) e 3, do Código
de Processo Civil (CPC)], não temos que dela conhecer. Poderá, por isso, questionar-se a pertinência
desta nota prévia: a mesma destina-se apenas a esclarecer por que, pese embora na sentença recorrida
se tenha dito que «procede apenas a impugnação quanto à liquidação de IVA de 1995 e parcialmente
quanto às liquidações de IRC e IVA de 1996» – afirmação que dificulta a compreensão do decidido, cuja
interpretação exige um acrescido esforço hermenêutico (9) –, consideramos que a impugnação judicial,
na parte em que se refere à liquidação de IVA do ano de 1995 que teve origem em correcções técnicas
(relativamente a operações de aquisições intracomunitárias que, com base em elementos recolhidos do
VIES, foram consideradas omitidas), foi julgada improcedente.
2.2.1.1 Dito isto, e atendendo às conclusões das alegações de recurso, pelas quais se determina o
objecto e o âmbito do recurso [cfr. os arts. 635.º, n.º 3, e 639.º, n.º 1, do CPC (10) e o art. 2.º, alínea e),
do CPPT], podemos então avançar na apreciação do recurso, sendo que, como adiantámos em 1.8, as
questões a apreciar e decidir são as de saber se a sentença fez correcto julgamento (i) quando considerou
que não se verificava a prescrição das obrigações tributárias respeitantes às liquidações impugnadas
(conclusões 1.ª a 16.ª) e (ii) quando considerou provadas determinadas operações com base na informação obtida do VIES (conclusões 17.ª e 18.ª).
2.2.2 DA PRESCRIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS SUBJACENTES ÀS LIQUIDAÇÕES IMPUGNADAS
2.2.2.1 Antes do mais, cumpre relembrar que,
i) porque estamos em sede de impugnação judicial, a prescrição da obrigação tributária nunca
poderá constituir causa de pedir do pedido de anulação da liquidação, mas poderá apenas ser conhecida, incidentalmente, como motivo de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide: no
caso de a obrigação tributária não estar ainda solvida e de ser inquestionável o decurso do prazo da
respectiva prescrição, a AT, ainda que a impugnação seja julgada improcedente, não poderá instaurar
execução com vista à cobrança da dívida correspondente, bem como deverá oficiosamente declarar
extinta a execução (cfr. art. 175.º do CPPT), caso esta tenha já sido instaurada; assim, apesar de a prescrição não poder constituir fundamento de impugnação judicial da liquidação, a jurisprudência tem
vindo a admitir que pode ser apreciada nessa sede, mesmo oficiosamente, como motivo da inutilidade
superveniente da lide: verificada a prescrição da obrigação tributária, que determina a inexigibilidade
da correspondente dívida, com a consequente impossibilidade de cobrança coerciva, a impugnação
judicial em que se visa apenas a apreciação da legalidade da liquidação que lhe deu origem deixa de
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ter utilidade; nesse circunstancialismo, deve extinguir-se a instância por inutilidade superveniente da
lide (cf. art. 277.º, alínea e), do CPC) (11);
ii) a prescrição da obrigação tributária em sede de impugnação judicial apenas deve ser conhecida,
como causa da eventual inutilidade superveniente da lide, nos casos em que o processo forneça todos
os elementos que permitam uma decisão segura quanto àquela questão, designadamente, se do processo
constarem todos os elementos que permitam atender a possíveis causas de interrupção e suspensão da
prescrição, que poderão ter ocorrido noutros processos administrativos ou contenciosos (12).
Tendo presente esta doutrina, podemos adiantar que os elementos constantes do processo não permitem concluir pela prescrição das obrigações tributárias correspondentes às liquidações impugnadas;
pelo contrário, esses elementos permitem-nos antever que não se verifica a prescrição. Vejamos:
2.2.2.2 Estão em causa liquidações de IVA dos anos de 1995 e de 1996 e de IRC do ano de 1996.
Nesses anos, estava em vigor o Código de Processo Tributário (CPT) (13), que, nos termos do respectivo
art. 34.º, n.º 1, fixava em 10 anos o prazo da prescrição das obrigações tributárias. No entanto, em 1 de
Janeiro de 1999, com a entrada em vigor da Lei Geral Tributária (LGT) (14), aquele prazo foi encurtado
para 8 anos, nos termos do art. 48.º, n.º 1, daquela Lei.
Assim, antes do mais, cumpre indagar qual o prazo de prescrição aplicável.
Para decidir a questão da sucessão das leis no tempo, impõe-se observar o disposto no art. 297.º, n.º 1
do CC (15), disposição legal que a jurisprudência sempre entendeu como aplicável na determinação do
prazo de prescrição no caso de sucessão de leis reguladoras do prazo no tempo (16) e que o art. 5.º, n.º 1,
do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, diploma que aprovou a LGT, consagrou expressamente
como aplicável ao novo prazo de prescrição nela consagrado. O que significa que cumpre averiguar se
à data em que entrou em vigor a LGT, que encurtou o prazo de prescrição, faltava menos tempo para o
prazo se completar à luz da lei antiga: se à data em que entrou em vigor a LGT (1 de Janeiro de 1999)
faltava menos de 8 anos para se completar o prazo prescricional contado nos termos do CPT (dito de
outro modo, se, nessa data, estavam já decorridos mais de 2 anos do prazo de prescrição), será esse
o prazo aplicável; se faltava ainda 8 anos ou mais (ou seja, se, nessa data, apenas estavam decorridos
2 anos ou menos do prazo prescricional), então o prazo a aplicar será o da LGT. Vejamos:
O prazo de prescrição de 10 anos do CPT conta-se desde 1 de Janeiro de 1996, para a dívida de
1995 e desde 1 de Janeiro de 1997, para as dívidas de 1996 (cfr. art. 34.º, n.º 2, do CPT).
Assim, relativamente às dívidas do ano de 1996, a questão não suscita dificuldades: porque o
início do prazo se situa em 1 de Janeiro de 1997, em 1 de Janeiro de 1999 não poderiam ter decorrido
mais de 2 anos do prazo prescricional, motivo por que há que lhes aplicar o prazo de prescrição de 8
anos previsto na LGT, contado a partir daquela data.
Já quanto à dívida do ano de 1995, cumpre averiguar se até à data da entrada em vigor da LGT (lei
nova) – em 1 de Janeiro de 1999 – ocorreram causas de suspensão ou de interrupção, a fim de averiguar
se naquela data tinham já decorrido mais de 2 anos do prazo prescricional.
Recordemos aqui os ensinamentos de JORGE LOPES DE SOUSA quanto ao critério a utilizar
na determinação do prazo aplicável:
«Neste momento da entrada em vigor da lei nova, à face dela falta todo o tempo que ela prevê,
naturalmente. Por isso, apenas é necessário calcular o tempo que, nesse momento, falta para a prescrição à face da lei antiga. Se faltar menos tempo do que o previsto no novo prazo, é de aplicar a lei
antiga. Esta contagem do prazo que falta faz-se considerando tudo o que consta da lei antiga (início,
causas de suspensão e de interrupção) como se depreende do texto da parte final do n.º 1 do art. 297.
º do CPPT, ao referir que o novo prazo aplica-se «a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos
tempo para o prazo se completar»; «segundo a lei antiga» significa calcular o prazo de prescrição que
decorreu até à data da entrada em vigor da lei nova nos termos que a lei antiga prevê a respectiva
contagem» (17).
De acordo com a matéria de facto dada como assente, em 1 de Junho de 1998 a ora Recorrente
apresentou reclamação graciosa contra a liquidação de IVA do ano de 1995 [cfr. alínea F) dos factos
provados]. Significa isso que, nessa data, o prazo de prescrição – que se tinha iniciado em 1 de Janeiro
de 1996 – se interrompeu, atento o disposto no n.º 3 do art. 34.º do CPT.
Ora, como é sabido, no domínio do CPT as causas de interrupção aliam a um efeito instantâneo,
de eliminação do período ocorrido anteriormente, um efeito duradouro, que se traduz em que a prescrição não corre enquanto o processo (cuja instauração constitui o facto interruptivo) não terminar (efeito
duradouro típico dos factos suspensivos).
É certo que a paragem do processo por mais de um ano por motivo não imputável ao contribuinte
faz cessar o efeito interruptivo, determinando a sua degradação em efeito suspensivo, caso em que,
nos termos do disposto no n.º 3 do art. 34.º do CPT, somar-se-á o tempo decorrido desde o início do
prazo até à instauração do processo com o tempo que decorrer após se ter completado um ano sobre a
paragem do processo.
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No entanto, porque a reclamação graciosa foi instaurada em 1 de Junho de 1998, é manifesto que
em 1 de Janeiro de 1999 (data em que entrou em vigor a lei nova, a LGT) não podia ainda ter parado
por um ano.
Ou seja, em 1 de Janeiro de 1999, não havia ainda qualquer período a relevar para efeitos de
contagem do prazo da prescrição do IVA do ano de 1995 (18).
Note-se que, para o efeito de que ora nos ocupamos – o de saber qual o prazo de prescrição
aplicável relativamente à dívida de IVA do ano de 1995 – torna-se despiciendo indagar se ocorreram
ulteriormente, mas antes de 1 de Janeiro de 1999, outras causas de suspensão. É que nos basta a verificação de que nessa data o prazo de prescrição se encontrava interrompido por força do primeiro facto
com relevância para a interrupção, ou seja, por força da instauração da reclamação graciosa.
De tudo o que deixámos dito resulta que o prazo a considerar relativamente a todas as obrigações
tributárias em causa é o de oito anos da LGT, a contar da data da entrada em vigor desta Lei, nos termos do disposto no art. 297.º do CC, aplicável ex vi do n.º 1 do art. 5.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de
17 de Dezembro.
2.2.2.3 Estabelecido que ficou que a todas as obrigações tributárias é aplicável o prazo prescricional
de 8 anos previsto na LGT, cumpre, agora, verificar se os respectivos prazos se consumaram ou não.
Em 1 de Janeiro de 1999, data em que entrou em vigor a LGT e a partir da qual é de contar os
prazos de prescrição, estes prazos encontravam-se interrompidos por força da instauração das reclamações graciosas em 1 de Junho de 1998 [cfr. alínea F) dos factos provados].
De acordo com a factualidade que foi dada como assente, ulteriormente, mas sempre antes de
1 de Janeiro de 1999, ocorreram outros factos que, também eles, constituíam causas de interrupção
da prescrição à luz do art. 34.º, n.º 1, do CPT, a saber, a dedução da impugnação judicial, em 10 de
Setembro de 1998 [cfr. alínea J) dos factos provados], a instauração das execuções fiscais, em 13 de
Outubro de 1998, para cobrança do IRC do ano de 1996, e em 21 de Outubro de 1998, para cobrança
do IVA dos anos de 1995 e 1996 [cfr. alíneas L), M) e N) dos factos provados].
Note-se que qualquer um destes factos tem os efeitos que a lei em vigor à data em que se verificaram lhes conferia: 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. A lei só deixou de conferir relevância ao potencial efeito
interruptivo dos factos que ocorram após a primeira interrupção com a alteração ao n.º 3 do art. 49.º da
LGT introduzida pela Lei 53-A/2006, mas esta, como decorre do art. 12.º, n.º 2, do CC (19), só se aplica
aos factos ocorridos após a sua entrada em vigor, ou seja, após 1 de Janeiro de 2007 (20).
Assim, como vem afirmando repetida e uniformemente a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Administrativo, ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes da entrada em vigor da
actual redacção do n.º 3 do art. 49.º da LGT, devem todos elas ser consideradas autonomamente, para
efeitos de contagem do respectivo prazo, desde que susceptíveis de influir no seu decurso.
Em 1 de Janeiro de 1999 os prazos de prescrição encontravam-se interrompidos. Deverá considerar-se que continuaram interrompidos para além dessa data? Vejamos:
Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «sendo de aplicar o prazo da LGT, à face da regra
do art. 297.º, n.º 1 do CC, os factos interruptivos anteriores a que ela não reconhece esse efeito, não
produzem qualquer efeito sobre a contagem do prazo de prescrição» (21).
Dos referidos factos, a LGT só reconhece efeito interruptivo aos dois primeiros (instauração das
reclamações graciosas e da impugnação judicial), uma vez que a instauração da execução fiscal deixou de estar prevista entre as causas de interrupção (cfr. art. 49.º, n.º 1) e, se após a entrada em vigor
da Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, a lei passou a conferir efeito interruptivo à citação, a verdade é que
no período entre o início da vigência da LGT e até à nova redacção dada ao n.º 1 do seu art. 49.º pela
referida Lei n.º 100/99, porque nem a instauração da execução fiscal nem a citação estavam previstos
como causas de interrupção do prazo de prescrição no elenco daquela norma legal, a execução fiscal
não relevava sobre o prazo de prescrição.
O que, desde logo, leva a que nos interroguemos sobre a data em que terá sido efectuada a citação
nas execuções fiscais, facto que a sentença não estabeleceu, o que nos levaria, nos termos que deixámos
já referidos e por falta de todos os elementos fácticos pertinentes, a não conhecer aqui da prescrição
como causa da inutilidade superveniente da lide.
Seja como for, os factos que foram dados como assentes pela Juíza do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Beja permitem-nos concluir que nunca o prazo de prescrição poderá ter-se consumado.
Na verdade, a sentença deu com provado – e não é controvertido (22) – que, após ter sido deduzida a impugnação judicial e com vista à suspensão da execução fiscal, foi prestada garantia em 23 de
Julho de 1999 (apesar de a sentença não o referir expressamente, essa garantia parece ser a resultante
da penhora, atento o disposto no art. 169.º, n.º 1 (23), do CPPT), em consequência do que a execução
fiscal ficou suspensa.
O que significa que, como a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja bem salientou,
encontrando-se a execução fiscal suspensa, também o estará o prazo da prescrição, nos termos do
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disposto no n.º 3 do art. 49.º da LGT, na redacção aplicável (24), até que transite em julgado a decisão
que ponha termo ao processo de impugnação judicial. O que, aliás, bem se compreende, pois não faria
sentido que, estando a Fazenda Pública (credor) impossibilitada de cobrar a dívida enquanto a execução
fiscal estiver suspensa, continuasse a correr o prazo prescricional, sabido que a prescrição das obrigações
tem como fundamento a negligência do credor em cobrar a dívida.
Alega a Recorrente que a sentença nada diz sobre a existência de despacho do órgão da execução
fiscal a reconhecer a suficiência da penhora para garantir e dívida exequenda e o acrescido (cfr. 3.ª conclusão) e que a existência desse reconhecimento, apoiado em informação prestada no processo executivo
e inserida no despacho de suspensão, sempre seria imprescindível para que se considerasse suspensa
a execução fiscal (cfr. 4.ª conclusão). Alega também que a sentença nada diz sobre a suficiência dessa
penhora para garantir a dívida exequenda e o acrescido (cfr. 7.ª conclusão).
Mas, bem ou mal – não cumpre aqui e agora apreciar – a verdade é que, contrariamente ao que
afirma a Recorrente, a sentença deu como assente que a execução fiscal estava suspensa pela prestação
de garantia. O que só pode ter o significado de que considerou que a penhora assegurava o pagamento
da dívida exequenda e o acrescido.
Por outro lado, essa suspensão verifica-se ope legis, independentemente da existência de despacho desse sentido e da prestação da informação sobre a suficiência da penhora prevista na parte final
do n.º 1 do art. 169.º do CPPT. Como diz JORGE LOPES DE SOUSA, «[e]sta informação é um mero
«acto de trâmite, sem qualquer efeito constitutivo, não tendo qualquer relevo na aplicação do regime
da suspensão da execução, operando esta ope legis, por força da prestação de garantia ou efectivação da penhora, sendo condição necessária e suficiente para o efeito», sendo a sua utilidade obstar à
prática de actos inúteis e ilegais, como é o prosseguimento da execução após estar garantida a dívida
exequenda e acrescido» (25).
Alega ainda a Recorrente que o n.º 3 do art. 49.º da LGT, na redacção aplicável, «só atribui efeitos
suspensivo à paragem da execução fiscal por motivo de prestações legalmente autorizadas e não em
virtude da prestação de garantia» (cfr. 11.ª conclusão).
Salvo o devido respeito, a Recorrente faz uma leitura enviesada do preceito. Obviamente, a lei
não confere efeito suspensivo do prazo prescricional à mera prestação de garantia; confere-o, isso sim,
no que ora nos interessa considerar, à paragem da execução fiscal em virtude da dedução de impugnação judicial, paragem que pressupõe que esteja garantido o pagamento da dívida exequenda e do
acrescido, seja mediante a prestação de garantia (ou, se for caso disso, da dispensa dessa prestação)
ou da penhora.
Se a redacção inicial do n.º 3 do art. 49.º e, bem assim, a que lhe foi dada pela Lei n.º 100/1999,
de 26 de Julho, podiam suscitar algumas dúvidas – entretanto desfeitas com a redacção dada pela Lei
n.º 53-A/2006, 29 de Dezembro, ao preceito que lhe corresponde: o n.º 4 do mesmo artigo –, a verdade
é que a suspensão da prescrição das dívidas tributárias se verificava, então como agora, não só durante
o período de pagamento em prestações, mas também durante o período de suspensão da execução fiscal
em virtude da pendência de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso.
Por outro lado, alega também a Recorrente que a paragem do processo de impugnação judicial
por mais de um ano faria cessar o efeito suspensivo da prescrição decorrente da suspensão da execução
fiscal em virtude da pendência da impugnação judicial e da garantia da dívida exequenda e do acrescido,
afirmando: «Mesmo que se entendesse que esta penhora suspendeu o prazo de prescrição das dívidas
tributárias em causa, o que se não aceita, a paragem do processo de impugnação por mais de um ano
por motivo não imputável à impugnante, constatada em 11/09/1999, implica a cessação desse efeito
suspensivo e provoca uma nova contagem do prazo de prescrição em que se soma o tempo decorrido
após esta data ao que tiver decorrido até à data da autuação (n.º 2 do art. 49.º da LGT)» (cfr. 13.ª
conclusão).
Mas, salvo o devido respeito, não é assim. A Recorrente parece querer aplicar a consequência da
paragem do processo de impugnação judicial, por mais de um ano e por motivo não imputável ao contribuinte, sobre o efeito interruptivo – consequência previsto no n.º 2 do art. 49.º da LGT na redacção
em vigor à data e que consiste naquilo que a jurisprudência apelidou já de degradação ou desgraduação
do efeito interruptivo em efeito suspensivo – ao efeito suspensivo da prescrição previsto, à data, no
n.º 3 do art. 49.º da LGT.
A esse propósito, limitar-nos-emos a remeter para o recente acórdão do Pleno da Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (26), que, conhecendo a questão, deixou
expressa a seguinte doutrina no seu Sumário:
«I - Decorre expressa e inequivocamente da letra do n.º 2 do artigo 49.º da LGT (na redacção em
vigor até à Lei n.º 56-A/2006, de 29 de Dezembro) 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,
ou seja, o efeito interruptivo do prazo de prescrição (n.º 1), e não também o efeito suspensivo desta,
previsto no número seguinte do mesmo artigo.
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II - Não há razão que legitime, autorize ou imponha uma interpretação extensiva do n.º 2 do
artigo 49.º da LGT por forma a considerar que a paragem do processo de reclamação graciosa por
mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte faça cessar não só o efeito interruptivo da
prescrição, como também o seu efeito suspensivo (quando acompanhada da prestação de garantia),
porquanto a regra é a de que os factos suspensivos são de natureza duradoura, obstando ao começo e ao
decurso do prazo de prescrição enquanto perdurarem, não se prevendo a cessação do efeito suspensivo
sem que cesse o facto que o determinou».
Por tudo o que ficou dito, entendemos que o recurso não pode ser provido na parte em que sustenta
a prescrição das obrigações tributárias correspondentes às liquidações impugnadas, devendo manter-se
a decisão recorrida no segmento em que não reconheceu que aquelas obrigações estejam prescritas, se
bem que com fundamentação não inteiramente coincidente.
2.2.3 DA FORÇA PROBATÓRIA DOS ELEMENTOS COLHIDOS DO VIES
Antes do mais, cumpre ter presente que ao Supremo Tribunal Administrativo, enquanto tribunal
de revista, está vedado sindicar a valoração da prova que conduziu à especificação da factualidade
assente pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, ou mesmo os juízos de facto que esse Tribunal
extraiu da dita factualidade («O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da
causa não pode ser objecto de recurso 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» – n.º 3 do art. 674.º do novo CPC, correspondente ao anterior art. 722.º).
O recurso de decisões proferidas pelos tribunais tributários para o Supremo Tribunal Administrativo, no que tange à decisão da matéria de facto, só pode ter por objecto, em termos genéricos, aquelas
situações excepcionais em que o tribunal a quo tenha dado como provado determinado facto sem que
se tenha realizado a prova que, segundo a lei, seja indispensável para demonstrar a sua existência, o
tribunal recorrido tenha desrespeitado as normas que regulam a força probatória dos diversos meios
de prova admitidos no sistema jurídico e, ainda, quando o Supremo Tribunal Administrativo entenda
que a decisão de facto pode e deve ser ampliada, ou quando ocorrem contradições da matéria de facto
que inviabilizem a decisão jurídica do pleito.
Na verdade, como a jurisprudência tem vindo a afirmar, salvo havendo ofensa de uma 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, o Supremo Tribunal Administrativo, na qualidade de tribunal de revista, com
poderes de cognição limitados a matéria de direito, não pode sindicar a matéria de facto nem os juízos
probatórios que o tribunal recorrido formulou, nos termos do disposto nos arts. 21.º, n.º 4, do Estatuto
dos Tribunais Administrativos e Fiscais, arts. 722.º, n.º 3, e 729.º, n.º 2, do CPC (hoje, arts. 674.º, n.º 3,
e 682.º, n.º 2), e art. 280.º, n.º 1, do CPPT.
Tendo presente este enquadramento das competências deste Supremo Tribunal, passemos então
a verificar se, como alega a Recorrente, o Tribunal a quo fez errado julgamento quando considerou
como prova bastante da evasão fiscal que lhe é imputada – concretamente, a omissão à contabilidade
de aquisições intracomunitárias, com a consequente falta de liquidação do IVA devido (27) – «[u]ma
listagem informática obtida através do sistema VIES» (cfr. 18.ª conclusão). Vejamos:
O VIES é um sistema de intercâmbio electrónico de transmissão de informações relativas ao
registo do IVA dos operadores económicos situados na União Europeia e das entregas comunitárias de
bens isentas (cfr. art.º 138.º da Directiva 2006/112/CEE ou Directiva IVA), sendo estas transmitidas
pelo sistema VIES às administrações tributárias dos Estados-Membros envolvidas nas operações, sendo
«uma ferramenta indispensável à concretização das operações – transmissões de bens e prestações
de serviços intracomunitárias – entre sujeitos passivos com sede, estabelecimento estável ou, na sua
falta, o domicílio a partir do qual, ou para o qual as mesmas são realizadas, localizados em Estados-membros distintos» (cfr. Ofício-Circulado n.º 30.148/2013, de 25 de Julho, da AT (28)).
É certo que o facto de se encontrar registada no VIES uma dada operação – sendo que é ao sujeito
passivo que efectua a transmissão intracomunitária de bens que compete tal registo, após obter o número
de identificação fiscal do adquirente para efeitos de IVA e, bem assim, compete-lhe elaborar e enviar
um anexo recapitulativo das transmissões intra-UE de bens que efectuou no seu período de tributação
– não demonstra necessariamente a existência do respectivo facto tributário nem que a transmissão
tenha sido efectuada para o sujeito passivo que aí consta como adquirente, sendo que pode suceder que
determinada entidade que faça transmissões intracomunitárias de bens utilize um número de contribuinte
existente e válido que não corresponda ao número de contribuinte do sujeito passivo que efectivamente
fez as correspondentes aquisições intracomunitárias de bens.
No entanto, a inexistência de registo contabilístico da operação no sujeito passivo interno também
não significa necessariamente que a operação não tenha sido efectuada (tanto mais que o registo no
VIES faz recair sobre o transmitente os proveitos correspondentes a essa operação, colocando-o assim
no campo da incidência de normas tributárias sobre o rendimento) nem que tenha como adquirente o
sujeito passivo constante do VIES.
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Como bem ficou dito no acórdão de 30 de Abril de 2014, do Tribunal Central Administrativo
Sul, onde se faz uma exaustiva abordagem ao VIES, «[t]udo depende das circunstâncias de cada caso
concreto e, nomeadamente, do grau de credibilidade das declarações apresentadas pelo sujeito passivo
e da colaboração prestada por este e da existência ou não dos pressupostos para a passagem para a
fixação da matéria tributável por métodos indirectos» (29).
No entanto, como começamos por realçar, não cumpre a este Supremo Tribunal Administrativo
apreciar se o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja andou bem ou mal ao considerar que as operações
em causa foram efectivamente realizadas com base nas informações fornecidas pelo VIES, designadamente, se esse elemento probatório era, por si só, suficiente para se dar como assente a existência dos
factos tributários em causa.
Este Supremo Tribunal Administrativo só poderia questionar o julgamento se a Juíza do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Beja tivesse dado como assente um facto sem a produção da prova considerada indispensável, por força da lei, para demonstrar a sua existência, ou se tivessem sido desrespeitadas as normas reguladoras da força probatória dos meios de prova admitidos no nosso ordenamento
jurídico.
Não foi isso que sucedeu; nem a alegação da Recorrente vai nesse sentido, mas antes no de que
a Juíza do Tribunal a quo fez errada apreciação da prova, que não podia dar como assente a existência
das operações em causa com base nas informações fornecidas pelo VIES. Ora, saber se, perante a
prova produzida, há dúvidas sobre a existência de um facto tributário é uma questão essencialmente
de facto, que, quando não envolver a aplicação de qualquer norma jurídica, deverá considerar-se fora
dos poderes de cognição dos tribunais com meros poderes de revista, como o é o Supremo Tribunal
Administrativo no presente recurso.
Assim, reiteramos, este Supremo Tribunal Administrativo não pode contrariar esse juízo efectuado pelo tribunal de 1.ª instância, motivo por que também neste segmento o recurso não pode ser
provido.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Como todos os textos, a sentença carece de ser sujeita a actividade com vista a dela ser extraído
um determinado sentido ou conteúdo de pensamento, sendo que nessa actividade de interpretação, porque
a sentença constitui um verdadeiro acto jurídico, são de observar os princípios comuns à interpretação
das leis e interpretação das declarações negociais, valendo, por isso, aquele sentido que, segundo o
disposto nos arts. 9.º e 236.º do CC, o declaratário normal ou razoável deva retirar das declarações
escritas, tendo em conta não só a parte decisória como toda a sua fundamentação.
II - Enquanto a execução fiscal se mantiver suspensa por força da pendência da impugnação judicial e da prestação de garantia (ou da sua dispensa) ou da penhora (que garanta a dívida exequenda
e o acrescido), também o prazo de prescrição da obrigação tributária correspondente à liquidação
impugnada se mantém suspenso (art. 49.º, n.º 3, da LGT, na redacção anterior à da Lei n.º 56-A/2006,
de 29 de Dezembro).
III - Decorre expressa e inequivocamente da letra do n.º 2 do art. 49.º da LGT (na redacção em
vigor até à Lei n.º 56-A/2006, de 29 de Dezembro) 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,
ou seja, o efeito interruptivo do prazo de prescrição (n.º 1), e não também o efeito suspensivo desta,
previsto no n.º 3 do mesmo artigo (extraída do sumário do referido acórdão do Pleno da Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 26 de Fevereiro de 2014, proferido no
processo n.º 1426/13).
IV - Salvo havendo ofensa de uma 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, o Supremo Tribunal Administrativo, na qualidade de tribunal de revista, com poderes de cognição limitados a matéria de direito,
não pode sindicar a matéria de facto nem os juízos probatórios que o tribunal recorrido formulou (art.
21.º, n.º 4, do ETAF, arts. 674.º, n.º 3, e 682.º, n.º 2, do CPC, e art. 280.º, n.º 1, do CPPT).
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, 3 de Setembro de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro
Gonçalves.
(1) Como procuraremos demonstrar, apesar de no ponto 5 do n.º VI da sentença se dizer que «procede apenas a impugnação quanto à liquidação de IVA de 1995 e parcialmente quanto às liquidações de IRC e IVA de 1996», há um lapso, que
resulta patente da leitura da sentença, na afirmação de que é anulada a liquidação de IVA de 1995.
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(2) É manifesto o lapso de escrita: inexiste a Lei n.º 53-A/1999; a Recorrente pretenderá referir-se à redacção anterior
à da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro.
(3) As notas que no original estavam em rodapé serão transcritas no texto, entre parêntesis rectos.
(4) É manifesto o lapso de escrito: por certo queria dizer o prazo de prescrição suspende-se onde se deixou escrito a
suspensão o prazo de suspensão suspende-se.
(5) Porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão, aqui como adiante,
em tipo normal.
(6) A lei, impondo que o julgamento da matéria de facto seja feito na sentença, designadamente que aí «[o] juiz discriminará […] a matéria provada da não provada, fundamentando as suas decisões» (cf. art. 123.º, n.º 2, do CPPT), designadamente,
tomando «em consideração os factos admitidos por acordo, provados por documentos ou por confissão reduzida a escrito e
os que […] deu como provados, fazendo o exame crítico das provas de que lhe cumpre conhecer» (art. 659.º, n.º 3, do CPC,
na redacção em vigor à data), não exige que o mesmo seja feito de forma autonomizada. No entanto, a praxis levou a que se
considere de boa técnica que o julgamento de facto seja feito numa parte perfeitamente delimitada da sentença, a seguir ao
relatório (cfr. art. 659.º, n.º 2, do CPC, na mesma redacção, e a que hoje corresponde o n.º 3 do art. 607.º).
(7) Como veremos adiante, em sede de impugnação judicial a apreciação da prescrição da obrigação tributária correspondente à liquidação impugnada apenas poder ser efectuada incidentalmente, como motivo de extinção da instância por
inutilidade superveniente da lide.
(8) As operações de correcção da matéria tributável declarada pela AT, quando efectuadas de forma directa, isto é,
sem recurso a indícios, presunções ou outros elementos de que disponha, mas a elementos contabilísticos, são denominadas
“correcções técnicas”.
(9) Tenha-se presente que a sentença, como todos os textos, carece de ser sujeita a actividade com vista a dela ser extraído
um determinado sentido ou conteúdo de pensamento. Na interpretação da sentença, que constitui um verdadeiro acto jurídico,
devem observar-se os princípios comuns à interpretação das leis e interpretação das declarações negociais, valendo, por isso,
aquele sentido que, segundo o disposto nos arts. 9.º e 236.º do Código Civil, o declaratário normal ou razoável deva retirar
das declarações escritas, tendo em conta não só a parte decisória como toda a sua fundamentação. Neste sentido, por mais
recentes, os seguintes acórdãos da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 24 de Fevereiro de 2011, proferido no processo n.º 1053/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11
de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 308 a 312, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f730a5f7bcf14c3c8025784800549ad6?OpenDocument;
– de 24 de Agosto de 2011, proferido no processo n.º 446/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 22 de
Março de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1370 a 1378, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/74819ee643a485c3802578fc00332f94?OpenDocument.
(10) Código de Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 36/2013, de 12 de Agosto. Os artigos referidos que correspondem, respectivamente, aos arts. 684.º, n.º 3, e 685.º-A,
n.º 1, na anterior redacção do Código,
(11) Neste sentido JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas
Editora, 2.ª edição, págs. 23 a 25.
(12) Ibidem.
(13) Cfr. art. 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 154/91, de 17 de Abril, diploma que aprovou o CPT.
(14) Cfr. art. 6.º do Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, diploma que aprovou a LGT.
(15) «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».
(16) Com interesse, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., págs. 87 a 98. e DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM
SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tributária Anotada e Comentada, Encontro da Escrita Editora,
4.ª edição, anotação 1 ao art. 5.º do diploma da aprovação, págs. 47/48.
(17) Sobre a Prescrição …, págs. 95/96.
(18) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição…, págs. 96/97.
(19) «Quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus
efeitos, entende-se, em caso de dúvida, que só visa os factos novos; mas, quando dispuser directamente sobre o conteúdo de
certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que lhes deram origem, entender-se-á que a lei abrange as próprias relações
já constituídas, que subsistam à data da sua entrada em vigor».
(20) JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição …, págs. 72/73.
(21) Sobre a Prescrição…, págs. 101 e segs.
(22) Se fosse, a competência para conhecer do recurso não seria deste Supremo Tribunal Administrativo, mas do Tribunal
Central Administrativo Sul, atentas as regras de distribuição da competência em razão da hierarquia, maxime os arts. 26.º,
alínea b), e 38.º, alínea a), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e, bem assim, o disposto no art. 280.º, n.º 1
do CPPT.
(23) «A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, a impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos de resolução de
diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho, relativa à eliminação da dupla tributação
em caso de correcção de lucros entre empresas associadas de diferentes Estados membros, desde que tenha sido constituída
garantia nos termos do artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade da quantia
exequenda e do acrescido, o que será informado no processo pelo funcionário competente».
(24) «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», na redacção aplicável, que
é a da Lei n.º 100/99, de 26 de Julho. Hoje corresponde-lhe o n.º 4 do mesmo artigo, que dispõe: «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».
(25) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, III volume, anotação 24 ao art. 169.º, pág. 227, sendo a transcrição do acórdão da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo de 5 de Agosto de 2009, proferido no processo n.º 693/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de
30 de Novembro de 2009 (http://dre.pt/pdfgratisac/2009/32230.pdf), págs. 1212 a 1216, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3afdc0e7a6177a148025761d004a9178?OpenDocument.
(26) Acórdão de 26 de Fevereiro de 2014, proferido no processo n.º 1426/13, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/58166d89f9f83d3980257c9800504710?OpenDocument.
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(27) Note-se que a aquisição intracomunitária de bens, à semelhança das operações de importação, é uma operação
tributável no país de destino, ou seja, no Estado-Membro onde termina a expedição ou transporte do bem, conferindo o direito
à dedução do IVA liquidado, sendo que (dado o desaparecimento das fronteiras fiscais) compete ao sujeito passivo que faz a
aquisição intracomunitária de bens autoliquidar o IVA devido.
(28) Disponível em http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/799259E5-82D6-49FD-BE8B-A176ECE8354C/0/
IVA-of%20circ%2030148.pdf.
(29) Acórdão proferido no processo 7020/13, disponível em http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/
1ff5bfc7c978f46580257ce0003168cc?OpenDocument.

Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Assunto:
Indeferimento de pedido de reforma de Acórdão quanto a custas.
Processo n.º 1430/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……….
Relatora: Ex.mo Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– Relatório –
1 – A Fazenda Pública, recorrente nos presentes autos, notificada do nosso Acórdão de 21 de
Maio último, de fls. 426 a 439 dos autos, vem requerer a sua reforma quanto a custas, ao abrigo dos
artigos 616º, n.º 1 e 666.º n.º 1 do Código de Processo Civil (CPC), aplicáveis ex vi da alínea e) do
art. 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), alegando que, tendo ficado vencida,
e condenada em custas, em 1.ª instância, no recurso que interpôs da sentença para o STA e na revista
excepcional que interpôs do Acórdão proferido no recurso, atendendo ao valor da causa (€ 982.802,65)
terá de pagar ainda, a título de custas, €19.982,00, valor que se lhe afigura desproporcionado em face
das características do serviço público concretamente prestado, devendo ser julgada inconstitucional
– por violação do direito de acesso aos tribunais, consagrado no art. 20.º da CRP, conjugado com o
princípio da proibição do excesso e o princípio da proporcionalidade – a norma que se extrai da conjugação do disposto no art. 6.º n.º 1 e 2 e Tabela I A e B anexa do RCP, na parte em que dela resulta
que as taxas de justiça devidas sejam determinadas exclusivamente em função do valor da acção, sem
o estabelecimento de qualquer limite máximo. Requer a reforma do acórdão quanto a custas, tendo em
conta o limite máximo de €275,000,00 fixado na Tabela I do RCP, desconsiderando-se o remanescente
aí previsto.
2 – Devidamente notificada (fls. 455 dos autos), o recorrido nada disse.
Foram dispensados os vistos, dada a simplicidade da questão.
Cumpre decidir, pois que a tal nada obsta.
II – O Acórdão cuja reforma quanto a custas é directamente peticionado – pois que, a coberto de
tal pedido de reforma, a Fazenda Pública pretende a alteração da condenação em custas em ambas as
instâncias (cfr. o n.º 16 do seu requerimento, a fls. 450 dos autos) – não admitiu o recurso excepcional
de revista interposto pela ora requerente do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 30 de
Abril de 2013, por ausência dos respectivos pressupostos legais.
A não admissão deste recurso excepcional conduziu à condenação da recorrente em custas, como
não podia deixar de ser, não decorrendo tal condenação em custas de qualquer erro, lapso ou sequer
descuido em que tenha incorrido o Acórdão cuja reforma é peticionada, antes da estrita aplicação das
normas legais que determinam a responsabilidade por custas (artigo 527.º n.ºs 1 e 2 do Código de processo Civil, ex-artigo 446.º do mesmo Código), daí que nada haja a reformar no Acórdão quanto a custas.
No que ao pedido de dispensa do remanescente da taxa de justiça respeita, formulado a coberto
do presente pedido de reforma quanto a custas, tem-se entendido que não cabe a este STA apreciá-lo senão no que respeita à acção que a ele foi dirigida – a saber, o recurso de revista excepcional E
quanto a este não se vê motivo para a respectiva dispensa, pois como resulta do Acórdão cuja reforma
é peticionada, a interposição do recurso de revista excepcional em relação a questão que, no fundo, se
traduz, em alegado erro das instâncias na apreciação da prova produzida, é legalmente excluída pelo
n.º 4 do artigo 150.º do CPTA.
Não pode, pois, concordar-se com a alegação da recorrente segundo a qual a recorrente (…) adoptou, neste processo, um comportamento processual irrepreensível de colaboração com os Tribunais, não

2710
promovendo quaisquer expedientes de natureza dilatória e que não deve a Recorrente ser penalizada,
em sede de custas judiciais, mas antes o seu comportamento incentivado, apreciado e, positivamente,
valorado (cfr. os n.ºs 4 e 5 do ser requerimento de reforma, a fls. 447 dos autos), pois que entende este
STA que não deve incentivar, apreciar e valorar positivamente a interposição de recursos excepcionais
de revista legalmente inadmissíveis.
Pelo exposto, vai indeferido o pedido de reforma do acórdão quanto a custas.
- Decisão Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo, em indeferir o requerido.
Custas pela requerente, que se fixam em 1 UC.
Lisboa, 3 de Setembro de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Casimiro Gonçalves — Dulce Neto.

Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Processo n.º 1574/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………, SA.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Ana Paula Lobo.
RECURSO JURISDICIONAL
DECISÃO RECORRIDA - Tribunal Central Administrativo Sul
de 5 de Fevereiro de 2013
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Representante da Fazenda Pública, em representação do ICP — Autoridade Nacional de
Comunicações (ICP-ANACOM) veio requerer a reforma do acórdão antes proferido, em matéria de
custas, ao abrigo do disposto no artº 616º, n.º 1 do Código de Processo Civil com fundamento em ter
sido instaurado o processo de impugnação judicial do acto de liquidação de taxas em 30 de Maio de
1994, data em que a Fazenda Pública estava isenta de custas.
O Magistrado do Ministério Público veio requerer a rectificação do manifesto lapso contido no
acórdão antes proferido, ao abrigo do disposto no artº 613º, n.º 2 do Código de Processo Civil com
fundamento em mencionar ele que o Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido da
revogação da sentença recorrida quando o parecer foi emitido no sentido da confirmação da sentença
recorrida.
Tendo em conta a data de entrada em juízo do processo de impugnação judicial em causa nestes
autos, 30 de Maio de 1994, e a qualidade jurídica do impugnante – organismo público personalizado
do Estado – estava ele à data de interposição desse processo isento de custas face ao artº 2º, n.º 1, b) do
Código de Custas Judiciais, aprovado pelo DL 224-A/96 de 26/11, sem que as alterações legislativas
posteriores a este diploma hajam imposto o terminus dessa isenção, para os processos pendentes.
Nestes termos, ao abrigo do disposto no artº 616º, n.º 1 do Código de Processo Civil procede-se
à reforma de acórdão quanto a custas da seguinte forma:
«Sem custas, por delas estar isento o recorrente», em substituição da anterior expressão «Custas
pela recorrente», constante da página 21 do referido acórdão.
Por manifesto lapso fez-se constar no acórdão que o Magistrado do Ministério Público emitiu
parecer no sentido da revogação da sentença recorrida, quando, tal como resulta desse parecer de
fls. 1041 e 1042, este se pronunciou pela confirmação da sentença recorrida.
Nestes termos, ao abrigo do disposto no artº 613º, n.º 2 do Código de Processo Civil procede-se à
rectificação de tal lapso determinando a substituição no acórdão da palavra «revogação» pela palavra
«confirmação», na página 15, 3º parágrafo do acórdão que antecede.
Deliberação
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em conferência, em reformar e rectificar o acórdão recorrido nos moldes antes expressos.
Sem custas.
Lavre cota das alterações ordenadas.
Lisboa, 3 de Setembro de 2014. — Ana Paula Lobo (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro Delgado.
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Acórdão de 3 de Setembro de 2014.
Processo n.º 1636/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam, em conferência, no Plenário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Notificada do acórdão proferido a fls. 894 a 937 dos autos, no qual se julgou improcedente o
recurso jurisdicional por si interposto do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, na presente
impugnação deduzida por A…………, Lda., vem a Fazenda Pública requerer a respectiva reforma
quanto a custas, invocando o disposto no n.º 1 do art. 616º e no n.º 1 do art. 666º, ambos do CPC.
2. Alega, em síntese:
Nos termos do acórdão foi a reclamante Fazenda Pública condenada em custas.
Contudo o presente processo é uma impugnação judicial que foi interposta em 8/7/1993.
Assim, é aplicável o anterior Código das Custas Judiciais, aprovado pelo DL n.º 224-A/96, de
26/11, na redacção anterior às alterações introduzidas pelo DL n.º 324/03, de 27/12, sendo que estas só
se aplicam aos processos instaurados após a sua entrada em vigor.
Deste modo há que ter em conta o disposto na aI. 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.
Acresce que após a entrada em vigor do RCP, aprovado pelo DL 34/2008, de 26/2, a Fazenda
Pública, atento o disposto no art. 27º deste diploma legal, continuou a beneficiar da referida isenção,
o mesmo se verificando actualmente após a entrada em vigor das alterações introduzidas ao RCP pela
Lei 7/2012, de 13/2, por força do n.º 4 do art. 8º da mesma Lei.
3. Notificada, a recorrida nada disse.
4. Com dispensa de vistos, dada a simplicidade da questão, cumpre decidir em conferência,
tendo em conta que a reforma da sentença contemplada no actual art. 614º do CPC - aprovado pela
Lei n.º 41/2013, de 26/6, e a que correspondia o art. 669º do anterior CPC - é aplicável aos acórdãos
do Supremo Tribunal Administrativo por força do preceituado no art. 666º, aplicável ex vi do disposto
no art. 685º, ambos do actual CPC [diploma aplicável ao contencioso tributário por força do disposto
no art. 2º, alínea e) do CPPT].
Por força do disposto no n.º 1 do art. 613º do CPC, uma vez proferido acórdão, fica imediatamente
esgotado o poder jurisdicional do tribunal quanto à matéria da causa, mas as partes podem pedir a sua
reforma quanto a custas, em conformidade com o disposto nos arts. 616º do CPC.
Na alegação da requerente, tendo a presente impugnação judicial sido deduzida em 8/7/1993, é
aplicável o anterior Código das Custas Judiciais, pelo que, face à isenção subjectiva de custas, relativamente ao Estado, incluindo os seus serviços ou organismos, ainda que personalizados, constante da
alínea a) do n.º 1 do seu art. 2º, então não podia a recorrente Fazenda Pública ser condenada em custas,
por o Estado delas estar isento.
E, adianta-se, a reclamante tem inteira razão.
Com efeito, como se disse, a PI da presente impugnação deu entrada em 8/7/1993.
Ora, o regime das custas nos processos tributários só foi alterado pelo DL n.º 324/2003, de
27/12, e por força do disposto no n.º 1 do art. 14º deste DL as alterações ali constantes (incluindo a
consequente perda de isenção do pagamento de custas, de que gozava a Fazenda Pública) apenas se
aplicam aos processos iniciados a partir da respectiva entrada em vigor, que ocorreu em 1/1/2004, nos
termos do seu art. 16º (data que é também a relevante para a entrada em vigor das normas sobre custas
judiciais tributárias, à face do estabelecido no n.º 2 do art. 15º, do mesmo DL (1) pois foi também na
data de 1/1/2004 que foram transferidos para a tutela do Ministério da Justiça os tribunais tributários,
nos termos da Portaria n.º 1418/2003, de 30/12).
Assim, no caso, atenta a data da dedução da impugnação (8/7/1993), é aplicável o CCJ e, face à
isenção subjectiva de custas de que a reclamante então gozava (al. a) do n.º 1 do art. 2º do CCJ) não
pode ela ser condenada em custas.
5. Nestes termos, e com os fundamentos expostos, acorda-se em dar provimento ao presente pedido de reforma do acórdão, quanto a custas, a ela se procedendo em termos de, no segmento em que
se condenou a Fazenda Pública em custas, passar a constar o seguinte:
“Sem custas, por a Fazenda Pública delas se encontrar isenta nos processos tributários instaurados até 01/01/2004”.
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Sem custas do presente incidente.
Lisboa, 3 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Isabel Marques da Silva — Dulce Neto.
(1) No n.º 1 do art. 14º (ap1icação no tempo) deste DL 324/2003, de 27/12, dispõe-se:
«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»
E no n.º 2 do art. 15º (norma transitória) dispõe-se:
«2 - As disposições do presente diploma que contenham normas sobre custas judiciais tributárias apenas produzem
efeitos a partir da data da transferência dos tribunais tributários para a tutela do Ministério da Justiça.»

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Impugnação judicial. Taxa de publicidade liquidada pela Estradas de Portugal.
Sumário:
I — Por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, e, posteriormente,
da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto (artigo 2.º, n.º 2) o inciso “aprovação ou licença”
da Junta Autónoma das Estradas, constante do no artigo 10.º, n.º 1, alínea b), do
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, foi derrogado e desgraduado na emissão
de parecer.
II — Por força dos mencionados diplomas, o licenciamento da afixação e inscrição de
mensagens de publicidade passou a ser atribuído de forma universal às câmaras
municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão do respectivo parecer, por parte de entidades com
jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos específicos que têm de ser
tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
III — Assim sendo, depois da entrada em vigor daqueles diplomas a EP — Estradas de
Portugal, S. A., deixou de ter competência para licenciar a afixação de mensagens
publicitárias, carecendo, por isso, de competência para tributar esse licenciamento.
Processo n.º 79/14-30.
Recorrente: A…
Recorrido: Estradas de 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………, Lda, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de 10 de Outubro de 2013, que julgou totalmente improcedente a impugnação por si deduzida contra acto de liquidação de taxa de publicidade a que procedeu
em 15.07.2010 a Directora da delegação regional de Viana do Castelo da EP – Estradas de Portugal
S.A., no valor de €2.271,60, apresentando para tal as seguintes conclusões:
I. No que respeita á matéria de facto estabilizada no processo e devidamente elencada na
douta sentença, e sem prejuízo daquilo que se dirá infra, na conclusão XXVI., nenhuma questão
se coloca, pelo que é com base na mesma que há que analisar a principal questão de direito que se
coloca nos autos.
II. A E.P. – Estradas de Portugal, S.A. e a sua Directora da Delegação Regional de Viana do
Castelo eram absolutamente incompetentes para a prática do acto impugnado (acto de liquidação
de taxa de publicidade a que procedeu em 15.07.2010, remetida à recorrente a coberto do ofício
n.º 1076, saída 50566, da mesma data).
III. Como se lê na recente Recomendação da Provedoria de Justiça n.º 5/A/2012, a Lei 97/88,
de 17 de Agosto, universalizou a licença municipal de afixação ou instalação de publicidade no
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espaço exterior e refere-se à intervenção de autoridades públicas com intervenção específica sobre
determinadas parcelas do território concelhio, como sendo um parecer (artigo 2.º, n.º 2), parecer
esse que é obrigatório e que precede a deliberação camarária.
IV. Sendo que no DL 13/71, de 23 de Janeiro, se cometia à ex-JAE o poder de deferir ou recusar
licenças e autorizações para a «implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial ou
não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva» (artigo 10.º, n.º 1, alínea b)),
a citada Lei n.º 97/88 pretendeu inequivocamente condensar num só procedimento administrativo o
licenciamento sobre a afixação ou instalação de suportes publicitários no espaço público.
V. Assim, a Lei 97/88, sem ter revogado o artigo 10.º, n.º 1, alínea b), do DL 13/71 – até por
ser aqui delimitada a zona de jurisdição da antiga JAE em 100 m para além da zona non aedificando – reduziu o seu âmbito, pois deixa de aplicar-se às situações reguladas na nova lei (toda a
publicidade e propaganda no espaço público, excepto em imóveis do domínio público). Ocorreu,
assim, apenas uma derrogação. Nem se oponha que a primeira constitui lei geral, em face do DL
13/71, e este, por seu turno, lei especial, qualificação que excluiria a revogação, ainda que parcial
(artigo 7.º, n.º 3, do Código Civil).
VI. A única leitura plausível que concilia na Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, o disposto no artigo 2.º, n.º 2, com o artigo 1.º, n.º 1, é a de considerar que a extinta JAE (e, depois, o INSTITUTO
DAS ESTRADAS DE PORTUGAL e a EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E) interviria com
um parecer sobre a publicidade afixada ou inscrita nas áreas onde apenas dispusesse de jurisdição
(zona de protecção à estrada); já, ao invés, nas áreas onde dispusesse de poderes dominiais (zona
de estrada, entendida, segundo o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, como a faixa
de rodagem, bermas, valetas, passeios, banquetas, taludes, pontes, viadutos e terrenos para alargamento, para estacionamento, miradouros ou áreas de serviço) faria sentido uma licença dominial,
inteiramente diversa da licença municipal.
VII. A incompetência absoluta da E.P. resulta também da “sucessão de atribuições no sector
das infra-estruturas rodoviárias, após a extinção da entidade pública empresarial”, como se lê na
Recomendação da provedoria de Justiça n.º 5/A/2012, que aqui se dá por integralmente reproduzida.
VIII. A EP-ESTRADAS DE PORTUGAL, EPE, foi transformada em sociedade anónima de
capitais públicos (artigo 1.º do Decreto-lei n.º 374/2007, de 7 de Novembro), passando a adoptar um
formato do direito privado, sendo que, a par da nova natureza societária, a EP, S.A., assumiu a qualidade de concessionária do Estado, isto é, a de um operador de mercado, cujo objecto se encontra
delimitado pelos termos do contrato de concessão (artigo 4.º do mesmo diploma) e que, desta forma,
satisfaz necessidades colectivas.
IX. Sendo um facto que o regime jurídico do sector empresarial do Estado prevê que as empresas públicas podem exercer poderes e prerrogativas de autoridade de que goza o Estado (artigo 14.º,
n.º 1 do Decreto-lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro), tais poderes são, todavia, atribuídos diretamente
às empresas públicas, como resulta do n.º 2 do preceito, que estabelece que os poderes especiais são
atribuídos por diploma legal, em situações excepcionais e na medida do estritamente necessário à
prossecução do interesse público, ou constarão de contrato de concessão.
X. Os poderes de autoridade da EP. S.A. são individualmente consagrados no artigo 10.º do
Decreto-lei n.º 374/2007, obedecendo ao princípio geral de direito administrativo segundo o qual, a
competência é de ordem pública e não se presume.
XI. A atribuição de zelar pelo domínio público rodoviário não confere outro poder para além dos
poderes tipicamente dominiais: embargar e demolir as construções efectuadas em zonas non aedificandi
e zonas de protecção estabelecidas por lei (artigo 10.º, n.º 2, alínea b)), executar coercivamente as
demais decisões de autoridade (alínea d)), proteger as instalações e o seu pessoal (alínea f)), instaurar
e aplicar sanções em processo contraordenacional (alínea i)), o mesmo valendo para os poderes de
encerrar instalações que causem perigo à estrada (artigo 10.º, n.º 3, alínea a) e de remover objectos
que indevidamente ocupem o domínio público (alínea d)).
XII. Mas nunca se individualizam em tais disposições poderes para licenciar ou dar parecer
sobre a inscrição ou afixação de mensagens publicitárias.
XIII. O diploma que criou o INIR, I.P. foi alterado pelo Decreto-lei n.º 132/2008, de 21 de Julho, a par da atribuição da concessão à EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A., sendo que sobre
o sentido das alterações introduzidas consagra-se no preâmbulo do diploma que “Com a entrada
em vigor do Decreto-lei n.º 380/2007, de 13 de Novembro, foram introduzidas grandes mudanças
na configuração e papel de alguns agentes do sector. Em particular, o papel desempenhado pela EP
- ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A., no contexto do sector rodoviário, foi profundamente modificado.
No novo modelo do sector rodoviário, a EP - ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A., assume a qualidade
de concessionária do Estado, isto é, um operador de mercado, não detendo, atualmente, quaisquer
competências próprias ou de representação do Estado nos contratos de concessão vigentes”.
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XIV. O INIR, I.P. ficou com a incumbência de “exercer os poderes e as competências atribuídas
ao concedente Estado, por lei ou por contrato” (artigo 3.º, n.º 4, alínea a), do Decreto-lei n.º 148/2007,
de 27 de Abril, na redacção introduzida pelo DL n.º 132/2008, de 21 de Julho).
XV. A Recomendação em causa contém, abreviadamente, as seguintes conclusões: 1ª. No actual
contexto normativo, não dispõe a EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A. de poderes para, na zona
de proteção à estrada, conceder autorizações ou licenças pela implantação de tabuletas e objetos
de publicidade e para liquidar e fazer cobrar a taxa prevista no artigo 15.º, alínea j) do Decreto-lei
n.º 13/71, de 23 janeiro; 2.ª A prática de um ato administrativo alheio às atribuições da pessoa coletiva
é sancionada com a nulidade, nos termos do artigo 133.º, n.º 2, alínea b), do Código do Procedimento
Administrativo; 3.ª Representa um equívoco a convicção de caducarem ao fim de um ano as licenças ou autorizações que a EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A., tem vindo a conceder e a fazer
reconhecer como facto tributário para liquidação anual de uma taxa no valor de € 56,79.
XVI. Termina a mesma recomendação ao Exmo. Presidente do Conselho de administração da
EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A., que o mesmo se abstenha de liquidar e cobrar taxas por
licenças anuais para afixar ou instalar mensagens publicitárias nos 100 metros da zona non aedificandi de cada estrada nacional, compreendendo as situações ocorridas em anos anteriores.
XVII. No caso da recorrente, não existiu, nem existe, qualquer licenciamento de publicidade.
XVIII. Não havendo licenciamento, não pode haver lugar à cobrança de taxas de publicidade,
já que o licenciamento de publicidade é o pressuposto da existência das taxas de publicidade e,
consequentemente, da sua liquidação e posterior cobrança.
XIX. O que a entidade impugnada fez – apesar de expressamente alertada na pronúncia relativa
à audiência prévia apresentada pela ora impugnante para a ilegalidade da situação – foi ficcionar a
existência de um licenciamento de publicidade e proceder à liquidação da taxa devida no pressuposto
da existência de tal licenciamento, sendo que, todavia, o direito à cobrança de taxas de publicidade e
a correspondente obrigação do seu pagamento somente nasce com o licenciamento respectivo e não
antes dele, pelo que não existindo os pressupostos nem o facto gerador da obrigação da liquidação
da taxa, a sua liquidação e a exigência do seu pagamento é completamente ilegal.
XX. Mesmo que porventura se entendesse que a competência para o licenciamento continua a
pertencer à EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, SA, sempre os vícios do acto seriam os mesmos, pois
que também nessa entidade não foi requerido e, consequentemente, tramitado, qualquer processo
de licenciamento de publicidade relativamente à impugnante.
XXI. Assim, é forçoso concluir-se que, por vícios de incompetência absoluta e por total inexistência de procedimento (de licenciamento, obviamente, no qual se justificaria a prática do respectivo
acto de liquidação, cuja competência não pode deixar de ser da entidade licenciadora, ou seja, da
Câmara Municipal), se está perante um acto que carece, em absoluto, de forma legal e, como tal,
nulo, nos termos do art. 133.º/1 e 2/b) e f) do CPA.
XXII. Sobre a matéria da inexistência de qualquer licenciamento e, por isso, do facto gerador
das taxas (indevidamente) liquidadas, a douta sentença é completamente omissa, verificando-se,
nessa medida, a sua nulidade por omissão de pronúncia, nos termos dos artigos 660.º/2 e 668.º/1/d)
do CPC (actualmente, artigos 608.º/2 e 615.º/1/d) do CPC).
XXIII. É totalmente distinta a situação de a) existência de licenciamento de publicidade sem
a correspondente taxa (que dá lugar à competente liquidação da taxa e respectiva cobrança) e b)
existência de publicidade sem qualquer licenciamento que, no limite, dará lugar à instauração de
processo de contra-ordenação.
XXIV. Também sobre a matéria se pronunciou o Exmo. Senhor Provedor de Justiça na Recomendação citada, manifestando claramente o entendimento de que “… se um particular se absteve
de requerer a licença num determinado ano para manter publicidade afixada nas imediações de
uma estrada nacional, dir-se-á que cometeu uma infração e que esta deveria dar lugar à aplicação
de uma coima e, por outro lado, justificar a remoção do objeto publicitário ilicitamente afixado ou
instalado… mas não faz qualquer sentido impor-lhe que venha requerer uma licença para um ou
vários anos anteriores. (…) Compreende-se que a concessionária pretenda obter receitas, mas não
pode admitir-se que desvirtue o sentido e natureza destas taxas. (…) Qualquer uma das normas
aplicáveis deixa bem claro que o facto tributário é a emissão da licença, a remoção do obstáculo
jurídico a uma atividade que é relativamente proibida. (…) É a licença que determina a liquidação
da taxa e não a taxa a justificar a licença. (…) Sem licença, não pode ser liquidada a taxa”.
XXV. Subsidiariamente, e caso porventura se não entendesse estarmos perante um caso de
nulidade, sempre seria de entender, no mínimo, que se verifica uma situação de ostensiva ilegalidade
da liquidação a que a entidade impugnada procedeu por manifesto erro nos pressupostos de facto e
de direito de tal acto, com a consequente anulabilidade do acto praticado, nos termos do artigo 133º,
a contrario, e 135º, ambos do CPA.
XXVI. No que se refere à violação do princípio da boa fé, que o Mº a quo entendeu não se
verificar, entende o recorrente que deveria, antes de mais, ter sido ordenada a produção de prova
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testemunhal e a efectivação das diligências de prova requeridas em III. E IV. Da parte final da petição
inicial, se é que se entendia que os factos alegados ainda não se encontravam provados.
XXVII. Não vale o argumento de que o que no limite se verificaria seria um mero desinteresse
da EP e das suas antecessoras pela cobrança das taxas, sendo o facto inócuo para a relevância, no
caso, da convicção que tal procedimento teria cristalizado na recorrente.
XXVIII. Desde há várias décadas que a Junta Autónoma de Estradas, primeiro, o IEP – Instituto de Estradas de Portugal, e as entidades que lhe sucederam, jamais cobraram qualquer taxa
de publicidade na freguesia de Areosa, como, de resto, nas mais variadas freguesias do concelho de
Viana do Castelo, sendo que, quem sempre o fez, nos casos em que foi solicitado e obtido o respectivo
licenciamento de publicidade, foi a própria Câmara Municipal de Viana do Castelo.
XXIX. Entre Viana do Castelo e Afife, para se falar apenas em três freguesias do concelho, ou
seja, Areosa, Carreço e Afife, são completamente visíveis várias centenas de mensagens publicitárias
em painéis, reclamos luminosos, placas, pinturas de mensagens nos próprios edifícios, etc., etc., facto
que é público e notório, sendo que a EP – Estradas de Portugal, S.A. e, antes dela, as entidades a
quem a mesma sucessivamente sucedeu, jamais quiseram saber de qualquer licenciamento de tal
publicidade e jamais quiseram saber da cobrança de qualquer taxa a esse título.
XXX. Esse repetido e constante comportamento de tais entidades, durante várias décadas (pelo
menos, três décadas), sucessivamente, e sem interrupção, com o conhecimento dos operadores económicos instalados em toda essa vasta zona do concelho, fez cristalizar nos mesmos – e, particularmente,
e no que agora interesse, na impugnante e nos seus gerentes e legais representantes -, a convicção
de que agiam em conformidade com a lei e que a respeitavam integralmente.
XXXI. Ao proceder como procedeu, a EP – Estradas de Portugal, S.A., violou o princípio da
boa fé consagrado no artigo 266º/2 da CRP, 6.º-A do CPA e 59.º da LGT.
XXXII. Na vertente da tutela da confiança acolhida como sub-princípio na norma do art. 6.º-A
do CPA, que densificou o princípio consagrado na Constituição da República Portuguesa, tutela o
mesmo a confiança suscitada na vontraparte pela actuação empreendida.
XXXIII. E se é hoje um dado adquirido que o princípio tanto vincula a Administração nas suas
relações com os particulares, como vincula estes mesmos nas suas relações com a administração
(cfr., nomeadamente, o art. 59.º da LGT), a verdade é que não pode deixar de considerar-se que
recai sobre a Administração a obrigação de dar, antes de mais e em primeiro lugar, o exemplo de
probidade, de credibilidade, de correcção, de previsibilidade, de lealdade, de confiança em relação
aos administrados, numa palavra, de bona fides, de forma a assumir-se verdadeiramente como uma
pessoa de bem.
XXXIV. De forma absolutamente incompreensível e chocante, a E.P., através do acto praticado,
alterou abruptamente toda a sua linha de conduta e todo o seu padrão de comportamento adoptados
relativamente á matéria de licenciamento de mensagens de publicidade e cobrança das respectivas
taxas, alterou toda a posição que sempre manteve e que uniformemente patenteou, quer em relação à
impugnante, quer em relação aos restantes operadores económicos da zona, traindo, por completo, a
confiança criada na impugnante quanto à desnecessidade de qualquer licenciamento da publicidade
e de pagamento das correspondentes taxas à E.P.
XXXV. Era-lhe exigível que retirasse do seu comportamento todas as consequências, que actuasse em relação à impugnante sem reservas, com lealdade e correcção, de modo a que o seu comportamento não se mostrasse ético-juridicamente inaceitável e que não se traduzisse num manifesto
e absolutamente condenável “venire contra factum proprium”.
XXXVI. Salvo o devido respeito, foram violadas, entre outras, as normas dos artigos 660.º/2 e
668.º/1/d) do CPC (actualmente, artigos 608º/2 e 615º/1/d) do CPC), 20.º/1 e 266º da CRP, 113º/1, 114º
e 115º do CPPT, 6.º-A, 133º/1 e 2, als. b) e f) e 135º do CPA, 59º da LGT, 1.º e 2.º da Lei 97/88, de 17
de Agosto, 15º/1/j) do DL 13/71, de 23 de Janeiro, com a actualização introduzida pelo DL 25/2004,
de 24 de Janeiro, 2º, 4º e 10º do DL 374/2007, de 7.11, e 14º/1 e 2 do DL 558/99, de 17.12.
PEDIDO:
TERMOS EM QUE, E NOS DO DOUTO SUPRIMENTO DE V: EXªS, DEVE SER DADO
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO E, EM CONSEQUÊNCIA:
A. REVOGAR-SE A SENTENÇA RECORRIDA; SUBSTITUINDO-SE POR NOVA DECISÃO
QUE JULGUE A IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA TOTALMENTE PROVADA E PROCEDENTE,
DECLARANDO NULO OU ANULANDO O ACTO IMPUGNADO – ACTO DE LIQUIDAÇÃO DE
TAXA DE PUBLICIDADE A QUE PROCEDEU EM 15.07.2010 A EXMª. SENHORA DIRECTORA
DA DELEGAÇÃO REGIONAL DE VIANA DO CASTELO DA EP – ESTRADAS DE PORTUGAL,
S.A., NO VALOR DE €2.271,60, CONFORME CONSTA DA NOTIFICAÇÃO de 15.07.2010, REMETIDA À RECORRENTE A COBERTO DO OFÍCIO n.º 1076, SAÍDA n.º 50566, DA MESMA DATA;
B. SUBSIDIARIAMENTE, DECLARAR-SE A NULIDADE DA DOUTA SENTENÇA,
ORDENANDO-SE A ABERTURA DE UMA FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO, COM A INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS E A PRODUÇÃO DAS DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS
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REQUERIDAS EM III. E IV. PARTE FINAL DA PETIÇÃO INICIAL, SEGUINDO-SE O CONHECIMENTO CONCRETO DA MATÉRIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA FÉ;
TUDO COM AS LEGAIS CONSEQUÊNCIAS.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 254/256
dos autos, concluindo no sentido da procedência do recurso por nulidade da sentença recorrida por
omissão de pronúncia, o que prejudicaria o conhecimento das demais questões suscitadas.
4 – Questões a decidir
São as de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar improcedente
a impugnação deduzida contra liquidação de taxa de publicidade efectuada pela Estradas de Portugal
e, subsidiariamente (porque a recorrente assim o alega – cfr. o pedido, no final das conclusões da sua
alegação, supra transcritas), se incorre em nulidade por omissão de pronúncia ao não se ter pronunciado sobre o invocado erro sobre os pressupostos de facto da liquidação, decorrente da inexistência
de procedimento de licenciamento.
5 – Na sentença objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
A) Através de ofício n.º 476, saída n.º 23984, de 16.04.2010, assinado pela Diretora da Delegação
Regional de Viana do Castelo da EP – Estradas de Portugal, SA, e recebido pela ora Impugnante
em 20.04.2010, foi esta notificada do seguinte – cfr. fls. 2 a 4 do Processo administrativo e fls. 10 a
13 dos autos em suporte físico:
“No âmbito dos serviços de fiscalização desta empresa, verificamos a existência de publicidade
implantado no local supra referido, e pertença de V. Exª., suscetível de autorização por parte da
EP – Estradas de Portugal, SA, conforme foto anexa.
Efetivamente, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71
de 23 de janeiro, com a atualização introduzida pelo Decreto-Lei n.º 25/2004 de 24 de janeiro, está
atribuída à EP a faculdade de autorizar a colocação de painéis publicitários cobrando a respetiva
taxa.
Assim, fica V. Ex.ª notificado para efetuar o pagamento da taxa no valor de 2 271,60 €, correspondente a 40,0 m2 x 56,79€ nesta Delegação Regional, ou remeter-nos em vale de correio ou cheque
visado, no prazo de 10 dias úteis, contados da data de receção desta notificação, sob pena de ser
elaborada certidão de dívida e remetida à competente repartição de finanças com vista à instrução
de processo de execução fiscal.
As autorizações dos reclamos serão sempre concedidas pelo prazo máximo de um ano, renovável,
a título precário, devendo o requerente, caso seja a sua pretensão, solicitar a respetiva renovação
antes de terminar aquele período.
Concede-se, nos termos do artigo 101º, n.º e n.º 2, do Código de Procedimento Administrativo,
o prazo de 10 dias úteis, contados da data de notificação, para V. Ex.ª alegar por escrito o que tiver
por conveniente quanto à intimação e, no caso de realização de audiência, fica suspensa a contagem
do prazo de 10 dias acima indicado.
Mais se informa, que decorrido aquele prazo de 10 dias sem a apresentação de defesa a decisão
torna-se definitiva, a qual pode ser objeto de Recurso Hierárquico para o Conselho de Administração
da EP ou impugnada judicialmente nos termos gerais, podendo o processo ser consultado na sede
da Delegação Regional de Viana do Castelo com a morada indicada no cabeçalho desta notificação.
Com os melhores cumprimentos,
A Diretora da delegação Regional”.
B) A impugnante pronunciou-se no uso do seu direito de audiência prévia – cfr. fls. 5 a 10 do
Processo administrativo e fls. 14 a 19 dos autos em suporte físico;
C) Na sequência de tal pronúncia, através do ofício n.º 1076, saída n.º 50566, de 15.07.2010,
assinado pela Diretora da Delegação Regional de Viana do Castelo da EP – Estradas de Portugal,
SA, e recebido pela ora Impugnante em 16.07.2010, foi esta notificada do seguinte – cfr. fls. 11 e 12
do Processo administrativo e fls. 20 a 22 dos autos em suporte físico:
“Na sequência da n/notificação com a referência 476, veio V. Ex.ª alegar, basicamente, o
seguinte:
A competência para o licenciamento em matéria de publicidade é da Câmara Municipal;
A JAE e as entidades que lhe sucederam nunca cobraram qualquer taxa referente a publicidade
no concelho de Viana do Castelo;
Entretanto, já removeu a publicidade;
Ora, e quanto à primeira questão, informa-se que estamos perante a autorização de um licenciamento que cabe exclusivamente à Autarquia, mas sobre a qual (autorização) é devida o pagamento
de taxa nos termos da alínea j), do n.º 1, do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro,
com a atualização introduzida pelo Decreto-Lei n.º 25/2004 de 24 de janeiro.
Efetivamente, estatui a legislação publicitária, no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 97/88 de 17 de
agosto, que a deliberação de licenciamento da Câmara Municipal deve ser precedida de “parecer
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das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada”. De facto, às Câmaras
Municipais compete a definição dos critérios de licenciamento para salvaguarda do equilíbrio urbano
e ambiental, nos termos do n.º 2, do artigo 1º da Lei n.º 97/88. Por sua vez, à EP cabe exclusivamente
avaliar o impacte que a publicidade terá na circulação rodoviária, garantindo que a observância das
condições de segurança de pessoas e bens sejam acauteladas.
Deste modo, os serviços prestados pela Câmaras e pela EP, SA não são os mesmos e não se podem confundir, cabendo a este Empresa o poder de autorizar a publicidade licenciada ou suscetível
de licenciamento por parte das Autarquias.
Relativamente à afirmação que a JAE e as Entidades que lhe sucederam nunca terem cobrado
qualquer taxa de publicidade no Concelho de Viana do Castelo, tal não é verdade, já que existem,
inclusive na Freguesia de Areosa, vários elementos publicitários implantados, cujos processos de
autorização foram registados nesta Empresa, conforme estipulado na lei vigente.
Apesar disso, verifica-se a existência de inúmeras situações que carecem da necessária autorização da EP – Estradas de Portugal, SA, como é o caso em apreço.
Por último, e quanto ao facto da publicidade constante da n/notificação ter sido removida,
comunica-se que o processo agora instruído diz respeito à existência à data da notificação, pelo que
deverá ser liquidada a taxa comunicada correspondente à respetiva área, pois mesmo depois de ter
procedido à remoção da publicidade, usufruiu com a sua exibição.
Acrescenta-se que caso pretenda reduzir ou eliminar a respetiva área, a mesma será considerada
no cálculo da taxa a cobrar pela eventual renovação, a ocorrer 12 meses após a emissão do recibo
comprovativo do pagamento.
Assim, com os fundamentos já constantes da nossa comunicação anterior, a que acresce os vindos
de referir, fica V. Ex.ª notificado para efetuar o pagamento no valor de 2 271,60 €, correspondente a
40 m2 x 56,79€ nesta Delegação Regional, ou remeter essa importância em vale de correio ou cheque
visado, até ao próximo dia 30 de julho, sob pena de ser elaborada certidão de dívida e remetida à
competente repartição de finanças com vista à instrução de processo de execução fiscal.
A presente decisão tem a data constante nesta comunicação, a qual pode ser objeto de Reclamação para o seu autor, a subscritora abaixo-assinado, de Recurso Hierárquico para o Conselho de
administração da EP pu impugnada judicialmente nos termos gerais, estando o processo disponível
para consulta na sede da Delegação Regional de Viana do Castelo com a morada indicada no cabeçalho desta notificação, no horário normal de expediente.
Com os melhores cumprimentos,
A Diretora da delegação Regional”.
D) Por requerimento dirigido à entidade impugnada em 09.08.2010, através de registo postal
com aviso de receção, a Impugnante requereu, para além do mais, que lhe fosse indicado, nos termos
da lei, quais os prazos para o recurso aos meios de impugnação referidos na notificação constante do
ponto antecedente, com referência aos respetivos artigos dos diplomas que se referissem à matéria
– cfr. fls. 23 e 24 dos autos em suporte físico;
E) A Diretora da Delegação Regional de Viana do Castelo da EP – Estradas de Portugal, SA,
mediante ofício n.º 2161, saída n.º 61407, de 25.08.2010, recebido pela impugnante em 02.09.2010,
notificou-a do seguinte – cfr. fls. 25 e 26 dos autos em suporte físico:
“Na sequência da notificação da decisão final da liquidação e data para pagamento da taxa,
veio V. Ex.ª requerer a notificação dos meios impugnatórios a utilizar, por entender que os elementos
constantes da nossa comunicação seriam insuficientes.
Ora, a carta de 15.07.2010, contém o texto integral do ato administrativo, a indicação do seu
autor, a data daquele, bem como os meios de defesa, tendo em conta que o ato é suscetível de recurso
contencioso.
Assim sendo, o ato administrativo em referência não enferma de qualquer vício ou irregularidade, pelo que se concede novo prazo, até ao próximo dia 10 de setembro, para efetuar o pagamento
no valor de 2 271,60 €, correspondente a 40 m2 x 56,79€ nesta Delegação Regional, ou remeter essa
importância em vale de correio ou cheque visado, sob pena de ser elaborada certidão de dívida e
remetida à competente repartição de finanças com vista à instrução de processo de execução fiscal,
podendo nesse processo, caso assim o entenda e após citação, invocar a referida irregularidade.
Com os melhores cumprimentos,
A Diretora da Delegação Regional”.
F) A Petição inicial que motiva os presentes autos foi entregue neste Tribunal, em 13.10.2010 –
cfr. fls. 1 dos autos em suporte físico.
6 – Apreciando
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
A sentença recorrida, a fls. 195 a 200 dos autos, julgou totalmente improcedente a impugnação
judicial deduzida pela ora recorrente contra ato de liquidação de taxa de publicidade a que procedeu
em 15.07.2010 a Diretora da Delegação Regional de Viana do Castelo da EP – Estradas de Portugal,
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S.A., no entendimento de que não se verificavam os vícios de incompetência absoluta da entidade
impugnada, violação dos princípios da boa-fé e da confiança e da remoção da publicidade e que no
que respeita às demais alegações apresentadas pela Impugnante, as mesmas não se mostram procedentes, seja porque se encontram prejudicadas pelo antes escrito, seja porque a sua invocação e a
sua demonstração não se oferecem de modo suficientemente substantivado (cfr. sentença recorrida,
a fls. 199 dos autos).
Discorda do decidido a recorrente, imputando à sentença recorrida, a título principal, erro de
julgamento, ao decidir ter a Estradas de Portugal competência para a liquidação da taxa impugnada,
em razão da necessidade de emissão de parecer no procedimento de licenciamento.
O decidido contraria, no entanto, jurisprudência hoje consolidada das duas Secções deste STA,
não podendo manter-se (cfr. o recente Acórdão do Pleno da Secção de Contencioso tributário deste
STA de 9 de Julho último, recurso n.º 232/13
Como se consignou no Acórdão deste STA do passado dia 18 de Junho, recurso n.º 1435/13, que
com a devida vénia transcrevemos, a questão de saber quem é a entidade competente para licenciar e,
consequentemente, tributar a afixação de tabuletas de publicidade na zona de protecção das estradas
nacionais é questão que actualmente tem obtido resposta idêntica tanto na Secção de Contencioso
Tributário (na vertente da tributação do licenciamento) como na Secção de Contencioso Administrativo (na vertente do licenciamento em si), como se pode ver pelos acórdãos proferidos por esta
Secção de 26/06/2013, no rec. n.º 0232/13, e de 4/06/2014, no rec. n.º 01730/13, e pela Secção de
Contencioso Administrativo de 20/02/2014, nos recs. nºs 01854/13; 01597/13; 01786/13; 01814/13;
01340/13; 01415/13; 01813/13; 01500/13; 0604/13; 01417/13; 0983/13; de 20/03/2014, no rec.
n.º 01500/13; de 20/03/2014, no rec. n.º 01814/13; de 3/04/2014, nos recs. n.º 01815/13; 01896/13;
01600/13; 01741/13; 01792/13; 01499/13; 01556/13; 024/14; de 15/05/2014, nos recs. n.º 0133/14;
0135/14; 0140/14; 01516/13; de 29/04/2014, no rec. n.º 073/14, e de 26/06/2014, no rec. n.º 0232/13,
traduzindo uma jurisprudência que actualmente se pode considerar consolidada. // Esta resposta foi
inicialmente dada pelo referido acórdão desta Secção no recurso n.º 0232/13, cuja fundamentação
sufragamos na íntegra, e que posteriormente foi acolhida pela Secção de Contencioso Administrativo.
// Nesse acórdão deixou-se explicitado o seguinte:
«3.1. O art. 1º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os
passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada”
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito) - arts. 1º a 3º.
Diz expressamente o art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:
a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de
Estradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida
a construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer
objectos de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma
da estrada ou dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados em construções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os
mesmos se destinem a identificar instalações públicas ou particulares.”
Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença
da Junta Autónoma da Estrada, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial
ou não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”.
Em face do quadro legal exposto, a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente
mantém competência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas
no art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada
em vigor da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo
para as câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios
que devem nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas
das suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou
instalação de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento prévio das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades,
compete às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição
dos critérios de licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”.
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No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe “Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1
que o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal da respectiva área,
devendo, nos termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de
parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente
do Instituto Português do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção-Geral
de Transportes Terrestres, da Direcção de Turismo e do Serviço Nacional de parques, Reservas e
Conservação da Natureza.”
Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b),
do Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em
que este último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além
da zona non aedificadi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º
da Lei n.º 97/88 degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
Poderá dizer-se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto-Lei n.º 13/71
que, pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser
revogado por aquela lei.
Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador” (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.).
Ora, afigura-se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal
às câmaras municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória,
através da emissão do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo
respectivo município.
Realce-se que esta é, aliás, a tese da recorrente.
Com efeito, nas suas conclusões a recorrente não refere em parte alguma qual a norma que
lhe confere competência para a emissão do licenciamento em causa.
Pelo contrário, em vários pontos das Conclusões, designadamente, nos pontos 12, 15, 22, 23,
26 e 27, a recorrente fala sim na sua competência para a emissão de parecer.
No entanto, a recorrente acaba por concluir, invocando jurisprudência deste Supremo
Tribunal que “o licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal que tem de
ser precedido de um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade de
uma estrada nacional, o que significa que aquela entidade não vem licenciar a publicidade,
mas sim autorizar a sua afixação junto das estradas nacionais, que são campos de aplicação
completamente diferentes.”
Concluindo-se que “(…) a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E., para afixação de
publicidade constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do DL 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer
mencionado no n.º 2 do art.º 2º do DL 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório”
(Acórdão proferido no processo 0243/09, de 25/6/2009)”.
Afigura-se, porém, que esta tese, além de não ter apoio legal, conduziria a resultados absurdos.
Vejamos.
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é
vinculativo, mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (Lições de Direito
Administrativo, 2ª ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.), os pareceres
“enquanto avaliações jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham
ou não de ser solicitados pelo órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme
tenham, ou não, de ser seguidos pelo órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres
previstos em normas jurídicas são, salvo disposição expressa em contrário, obrigatórios e não
vinculantes”.
Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que
se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.
Em segundo lugar, tratando-se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde
com a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos
actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar
a constituição de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos
administrativos em sentido estrito (Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p.145.), embora
com conteúdos diferentes.
As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (Cfr. ob. cit., p. 145.),
actos administrativos favoráveis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos”
ou extinguem obrigações, distinguindo-se as autorizações propriamente ditas das licenças. As primeiras, também conhecidas por autorizações permissivas, caracterizam-se por permitirem “o exer-
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cício pelos particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo pré-existente, apenas
condicionado pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo por
ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam-se a constituir
“direitos subjectivos em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição relativa
(preventiva) pela lei, uma vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que justificou
a proibição legal”.
Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair
simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes,
visaria o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de
publicidade comercial. O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para
liquidar taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta,
proibida no art. 205º do CPPT.
Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição
de mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios,
precedido de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada. O
que significa que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento dos
municípios e não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades
com jurisdição nos locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar
os interesses visados pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental
e, ao mesmo tempo, a segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de
ver as coisas, existe apenas uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como
pretende a recorrente.
Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem
posta não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71
se encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas no mencionado diploma ainda se mantêm ou não.
No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação de taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º
do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de
Janeiro. E o que se conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou
de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitária, uma vez que a sua intervenção se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de
licenciamento, da autoria das câmaras municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da
Lei n.º 97/88.».
Por conseguinte, de acordo com o enquadramento legal explicitado, mesmo admitindo que o
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, se mantém em vigor, a verdade é que não oferece dúvidas
que, por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76 e, posteriormente, da Lei n.º 97/88, o inciso
“aprovação ou licença” constante do art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, foi derrogado e desgraduado na emissão de “parecer” das entidades com jurisdição sobre os locais onde a
publicidade for afixada. Deve, assim, o procedimento ser iniciado junto das câmaras municipais
que procederão à consulta das entidades competentes para a emissão do respectivo parecer. // E
limitando-se a competência da recorrente (EP) à emissão de parecer, no âmbito do procedimento
de licenciamento, da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da
Lei n.º 97/88, não lhe pode competir a iniciativa de liquidar as taxas por tal licenciamento. (fim
de citação).
É este julgamento que também aqui se reitera, razão pela qual haverá que no provimento do
recurso, revogar a sentença recorrida e julgar procedente a impugnação deduzida pela ora recorrente,
anulando a liquidação sindicada.
Prejudicada fica o conhecimento das demais questões suscitadas, incluindo a alegada nulidade
da sentença recorrida por omissão de pronúncia, porquanto a recorrente a alegou a título meramente
subsidiário.
- Decisão 7 — Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e
julgar procedente a impugnação deduzida.
Custas pela recorrida, apenas em 1.ª instância, pois não contra-alegou no presente recurso.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Ascensão Lopes.
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Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Legitimidade Substancial do Revertido. Excesso de Pronúncia.
Sumário:
I — O excesso de pronúncia ocorre quando o tribunal decide uma questão que não
havia sido chamado a resolver e que não é de conhecimento oficioso.
II — O artigo 24.º da LGT estabelece os pressupostos legais da responsabilidade subsidiária e, por consequência, a medida da legitimidade substancial do revertido
para a execução.
III — O tribunal não incorre em excesso de pronúncia quando conhece da questão da
legitimidade do oponente nos termos que por ele foram expressamente suscitados, designadamente no que tange à questão da falta de exercício da gerência de
facto.
Processo n.º 84/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: 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 para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, exarada a fls. 96 e segs. dos autos, que julgou
procedente a oposição que A………………….. deduziu à execução fiscal n.º 2190200901008447 e
apensos, instaurada contra a sociedade B…………………., LDA, por dívidas de IRC e de coimas, no
montante global de € 11.231,28, e que contra ele reverteu.
1.1. Terminou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A. Com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar-se com o
assim doutamente decidido, existindo nulidade da sentença, porquanto a decisão recorrida pronunciou-se expressamente sobre questão que não devia conhecer em violação do disposto nos artigos 125º.
n.º 1 do CPPT e 668º, n.º 1, alínea d), do CPC.
B. O douto tribunal a quem decidiu uma questão que não foi submetida à sua apreciação, tendo,
pois, ido para além do conhecimento que lhe foi pedido pela parte,
C. alterando desse modo a causa de pedir proposta pela parte na sua petição inicial.
D. Assim, o oponente/revertido não invocou na petição inicial a falta de demonstração pela Fazenda
Pública do exercício efectivo da gerência nos períodos tributários em causa nos autos de execução.
E. A questão da “ilegitimidade” considerada na óptica de o OEF não ter carreado para os autos
provas concludentes do exercício da gerência é diferente da ilegitimidade suscitada com base no facto
do revertido ter argumentado [em confronto com o alegado pela Fazenda Pública no despacho de reversão] que não exerceu de facto a gerência da executada principal.
F. Dito de outro modo, a ‘ilegitimidade” em que se apoia a decisão recorrida prende-se com o
formalismo seguido na reversão, ao passo que a ilegitimidade suscitada pelo oponente é uma ilegitimidade efectivamente substancial.
G. Tanto é assim que as consequências da procedência daquelas questões são distintas: a 1ª questão,
a ser decidida favoravelmente para o revertido, determina a anulação do despacho de reversão, sendo
que a procedência da 2ª implica a extinção da execução fiscal contra o revertido/oponente à execução.
H. A questão trazida pelo oponente — a ilegitimidade substantiva — suporta-se tão só na cessação
do exercício de facto da gerência da executada originária,
I. cessação que a sentença não deu como provada.
J. A eventualidade da Administração Tributária não trazer prova [ou prova suficiente] do exercício
efectivo da gerência do revertido poderá determinar uma decisão judicial sobre a ilegitimidade substantiva, mas não uma decisão sobre o aspecto formal do despacho de reversão, no que concerne à prova.
K. A apontada falta de prova apontada pela sentença recorrida não pode significar a procedência
da oposição e o oponente parte (i)legítima.
L. Tal apreciação [da falta de demonstração formal daquele pressuposto para a reversão] só poderia inquinar o despacho de reversão e não a apreciação da questão de fundo do exercício ou não da
gerência por parte do oponente.
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M. A Fazenda Pública entende que a sentença se devia ter quedado pela apreciação da questão da
ilegitimidade substantiva, não conhecendo da questão formal que conheceu, nem decidir, como decidiu,
pela extinção da execução fiscal contra o oponente por vício de forma do despacho de reversão, inviabilizando a possibilidade de o órgão da execução fiscal proferir novo acto (despacho de reversão contra
o aqui oponente/recorrido) em que sane o suposto vício de forma que determinou a sua anulação.
N. Nestes termos, deverá o tribunal ad quem declarar a nulidade da sentença por vício de “ultra
petita” pois a sentença invoca, como razão de decidir uma questão essencialmente diversa daquela
que a parte colocou a juízo.
1.2. O Recorrido não apresentou contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto do Supremo Tribunal Administrativo emitiu douto
parecer no sentido de que devia ser negado provimento ao recurso e confirmada a sentença recorrida,
com a seguinte argumentação:
«Como decorre das Conclusões da Alegação da recorrente a questão que cumpre apreciar no presente recurso é a de saber se a sentença recorrida enferma de nulidade por excesso de pronúncia. (…)
No caso vertente, o que alega a recorrente é que o tribunal “a quo” alterou a causa de pedir
proposta pela parte, pois a “ilegitimidade” em que se apoiou a decisão em recurso prende-se com o
formalismo seguido na reversão, ao passo que a ilegitimidade suscitada pelo oponente é uma ilegitimidade efectivamente substancial, que se suporta tão só na “pretensa cessação do exercício de facto
da gerência de executada originária” - cfr. as Conclusões C, F e H da Alegação de recurso.(…)
A petição inicial não é, manifestamente, um articulado modelar. Porém, para além da questão da
“nulidade da citação” e do vício de forma da falta de fundamentação, é de meridiana perceptibilidade
que o oponente, ora recorrido, também questiona a verificação dos pressupostos da responsabilidade
subsidiária que podem justificar a prolação do despacho de reversão, como é o caso da inexistência
ou insuficiência de bens do devedor originário, alegadamente não demonstrada, e do exercício efectivo
da gerência no período a que respeitam as dívidas exequendas. Como atrás se referiu, o oponente, ora
recorrido, alegou que “a partir de 2004, (...) deixou de exercer funções efectivas de gerente da Sociedade executada” e que “em nada contribuiu com culpa para uma eventual insuficiência do património
da sociedade devedora”, concluindo, “daí a sua ilegitimidade na presente reversão”.
Assim, não obstante se possa discutir o conteúdo da sentença recorrida e o seu valor doutrinário, não parece que se possa sustentar, como o faz a recorrente, que a sentença recorrida padece de
nulidade por excesso de pronúncia.
Apenas se acrescentará, quanto ao que vem alegado na Conclusão G, que a consequência aí
mencionada apenas é configurável quando a verificada ilegalidade do despacho de reversão se fundamente em vício de forma (p. ex. falta de fundamentação), caso em que o acto poderá ser renovado,
com expurgo do vício que o inquine. Ora, no caso em apreço, a sentença recorrida concluiu pela não
verificação de um pressuposto necessário da reversão da execução fiscal e a falta dos pressupostos
legais da reversão impossibilita, salvo melhor entendimento, o prosseguimento da execução contra o
revertido.
Concluo, em face do exposto, sem mais considerações, pela improcedência da nulidade invocada
e, consequentemente, pela improcedência do presente recurso que apenas se cinge à invocação dessa
questão.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Ao abrigo do disposto no art. 663º, n.º 6, do actual Código de Processo Civil, aplicável ao
presente recurso de revista para o Supremo Tribunal por força do disposto no artigo 679º do mesmo
diploma legal, remete-se para a matéria de facto constante da sentença recorrida.
3. Perante as conclusões das alegações do recurso, que delimitam o seu âmbito e objecto, a questão que cumpre apreciar é a de saber se a sentença recorrida é nula por excesso de pronúncia, por ter
julgado a oposição procedente com fundamento na ilegitimidade do oponente.
Vejamos.
Nos termos do n.º 1 do artigo 125º do CPPT e da alínea d) do n.º 1 do artigo 615º do actual CPC,
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, nulidade que está directamente relacionada com o
dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 608º, 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 das questões suscitadas pelas partes,
salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.
O excesso de pronúncia ocorre, assim, quando o tribunal decide uma questão que não havia sido
chamado a resolver e que não é de conhecimento oficioso.
A sentença recorrida julgou que a oposição procedente, com a seguinte motivação:
«Vem deduzida pelo aqui Oponente A…………………., Oposição à Execução Fiscal
n.º 2190200901008447 e aps., a correr termos contra si, na qualidade de revertido, no Serviço de Finanças do Porto 5, por dívidas provenientes de IRC de 2005 e de coimas fiscais de 2009 da devedora
originária B…………………., LDA, NIPC (…) invocando como fundamentos da presente Oposição a
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falta de fundamentação do despacho de reversão e a sua ilegitimidade para a execução fiscal, concluindo pugnando pela extinção da execução contra si.
Comecemos por apreciar o invocado fundamento da ilegitimidade do aqui Oponente para a
execução fiscal.
(…)
Para que se verifique uma responsabilidade, tem a doutrina e a jurisprudência defendido que
se torna necessário como pressuposto da obrigação de responsabilidade a existência de nomeação
para qualquer um dos órgãos representativos da sociedade e o exercício efectivo desse societário de
representação da sociedade (gerência de facto) – vide, a este respeito (…)
A jurisprudência vinha entendendo que desde que resultasse provada a gerência de direito
presumia-se a gerência de facto, ficando a Fazenda Pública dispensada da prova da gerência de facto
para efectuar a reversão, cabendo assim ao oponente elidir essa presunção.
Tal entendimento jurisprudencial veio porém a ser abandonado no Acórdão do Pleno do STA, da
secção de contencioso tributário, de 28/02/2007, Proc. 01132/06 (…).
Em face deste entendimento jurisprudencial, e à luz do regime legal aplicável na situação dos
autos, a responsabilidade subsidiária só pode ser atribuída em função do exercício efectivo (de facto)
do cargo de gerente e reportada ao período do respectivo exercício. (…).
Sendo que é sobre a Administração Tributária, que pretende efectivar a responsabilidade subsidiária do gerente através da reversão da execução, que recai o ónus de alegar e provar os factos
integradores da gerência de facto, enquanto factor constitutivo que é do direito do seu direito, como
exequente, que não beneficia, como se viu, de qualquer presunção que inverta o aludido ónus (…)
No caso não temos nos autos qualquer elemento do qual se possa concluir que o aqui Oponente,
A………………….., tenha exercício de facto, em qualquer momento, a gerência da sociedade executada.
O que ademais desde logo não foi invocado pela Administração Tributária em sede de procedimento
de reversão. (…)
Não resultando apurados nos autos quaisquer factos que permitam concluir que o aqui Oponente
exerceu de facto, de forma sistemática ou regular (ou sequer de forma esporádica), as funções de gerência da sociedade executada, ainda que se apure que para as mesmas foi designado, falha, assim,
um pressuposto necessário da reversão da execução, pelo que não pode deixar de proceder, com tal
fundamento, a presente Oposição. (…)
Em face da fundamentação vertida no despacho de reversão, decorre que esta foi ordenada ao
abrigo do disposto da alínea a) do n.º 1 do artigo 24º da LGT, com referência ao facto de as dívidas
exequendas se terem constituído no período da gerência do aqui Oponente. E como se disse, a legalidade da reversão aferida em face dos concretos fundamentos que a administração tributária externou
no despacho de reversão para responsabilizar o revertido. Ora era sobre a Administração Tributária
que recaía o ónus de invocar e provar que à data em que terminou o prazo de pagamento das dívidas
tributárias o aqui Oponente exercia de facto a gerência da sociedade, já que lhe compete o ónus da
prova dos pressupostos da responsabilidade subsidiária dos gerentes ou administradores. No caso o
despacho de reversão nada disse ou externou a tal respeito, limitando-se a fundar a reversão da execução contra o aqui Oponente na circunstância de se encontrar comprovada a gerência de direito, em
face da certidão da Conservatória do Registo Comercial, fazendo dela presumir a gerência de facto
(vide Informação de 03/11/2009, de fls. 44-45 em que assentou o despacho de reversão).
Sendo que na falta de elementos probatórios constantes dos autos de que possa resultar provado
que à data o aqui Oponente exercesse da facto a gerência da sociedade, deve ser valorada contra a
Administração Fiscal a falta de tal prova (cfr. Acórdão do Pleno do STA, da secção de contencioso
tributário, de 28/02/2007, Proc. 01132/06).
Não se mostrando comprovado o exercício de facto da gerência, à data, pelo aqui Oponente,
falha um pressuposto necessário da reversão da execução, pelo que não pode deixar de proceder,
com tal fundamento, a presente Oposição. Procedendo, em consequência, neste aspecto, o invocado
fundamento da ilegitimidade do revertido.».
Importa salientar que a recorrente não põe em causa que o oponente tenha suscitado na petição de
oposição a questão da sua legitimidade substantiva para a execução fiscal, designadamente por ausência
do exercício da gerência de facto enquanto pressuposto da sua responsabilidade subsidiária. Não é, pois,
nesta vertente que a recorrente radica o invocado vício de excesso de pronúncia.
Aliás, ainda que assim não fosse, concordamos inteiramente com o Excelentíssimo Magistrado
do Ministério Público quando, no seu douto parecer, salienta que apesar de a petição não se um articulado modelar, é irrefutável que, para além da questão da falta de fundamentação do despacho de
reversão, o oponente também suscitou a questão da falta de verificação dos pressupostos para a sua
responsabilização subsidiária pelo pagamento das dívidas exequendas, invocando a falta de exercício
de facto da gerência.
Lida atentamente a motivação do recurso, constata-se que o que se sustenta é que a sentença se
encontra ferida por excesso de pronúncia na medida em que apreciou e decidiu a questão da legitimidade
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do oponente sob o ponto de vista formal — considerada na óptica de o órgão da execução fiscal (OEF)
não ter fundamentado o despacho de reversão com a alegação e prova do exercício da gerência — e de
tal questão não ter sido colocada pelo oponente.
Todavia, nem foi esse o itinerário cognoscitivo prosseguido pelo Mmº Juiz “a quo”, nem a decisão sobre a legitimidade do oponente se ancorou em qualquer vício de forma do procedimento de
reversão. A ratio decidendi da sentença é inequívoca: falta de prova nos autos do exercício da gerência
de facto, conducente à ilegitimidade substantiva do oponente para a execução, na medida em que era à
administração tributária que competia o ónus de prova desse pressuposto essencial da responsabilização
subsidiária e do chamamento do oponente à execução, pressuposto que não se provou.
Com efeito, depois de discorrer profusamente sobre os pressupostos legais da reversão contidos
no artigo 24º da LGT, e de analisar a prova constante dos autos, o tribunal a quo julgou indemonstrado o exercício da gerência de facto pelo oponente, na medida em que a parte que tinha o ónus de o
provar — a administração tributária — nada fez nesse sentido, sendo irrelevante a falta de prova pelo
oponente. E foi nesse contexto, aplicando o direito de harmonia com as regras do ónus da prova, nos
termos que explicitou, que o tribunal julgou procedente a invocada ilegitimidade substantiva e, por
consequência, a oposição.
É certo que a latere, o tribunal recorrido refere que o despacho de reversão era já omisso quanto
à questão da gerência de facto. Contudo, o juízo fundamentador da decisão proferida radica, inequivocamente, na disciplina contida no artigo 24º da LGT - que define os pressupostos da responsabilidade
subsidiária -, mormente no que tange ao exercício da gerência de facto, e, por conseguinte, na apreciação
da legitimidade substantiva do oponente para a execução nos termos por este suscitados.
O que significa que o tribunal a quo se limitou a decidir uma questão colocada pelo oponente na
sua petição inicial de oposição.
Torna-se, pois, claro que o tribunal recorrido não conheceu, nem mais nem menos, do que aquilo
que lhe era lícito conhecer, e, por conseguinte, não cometeu nenhum excesso conducente à nulidade da
sentença, tal como se configura nos artigos 125º, n.º 1, do CPPT e 615º, n.º 1, alínea d), do CPC.
E visto que o Recorrente se limitou a invocar a nulidade da sentença com base num inexistente
excesso de pronúncia, não se perspectiva outra conclusão que não seja a de julgar improcedentes todas
as conclusões das alegações do recurso.
Destarte, não padecendo a sentença do vício que lhe é imputado, e não merecendo, por isso,
qualquer censura, terá a mesma de se manter na ordem jurídica.
4. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Processo n.º 90/14-30.
Recorrente: A… L.da
Recorrido: Estado Português.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A…………, Ld.ª, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão do Tribunal Tributário de
Lisboa que julgou esse tribunal incompetente, em razão da matéria, para conhecer da presente acção
administrativa comum instaurada contra o Estado Português com vista à condenação deste no pagamento de indemnização de valor igual aos prejuízos sofridos pela Autora, no montante de 914.112,53 €,
acrescida de juros de mora desde a data da citação até integral pagamento.
1.1. Terminou as alegações do recurso com as seguintes conclusões:
• A sentença recorrida considera não haver qualquer matéria de âmbito tributário, por julgar não
haver qualquer matéria de âmbito tributário que caiba dirimir e que implique a interpretação e aplicação
de normas tributárias, visto estar em causa apenas conhecer de normas sobre responsabilidade civil
extracontratual do Estado,
• Todavia a relação controvertida emerge de matéria de âmbito tributário e, existindo tribunais
especializados naquela matéria, serão eles quem melhor poderão analisar as questões que deram origem
à existência de responsabilidade civil extracontratual do Estado.
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• A análise da responsabilidade civil extracontratual do Estado não pode ser isolada dos elementos
que originaram os danos que a Apelante pretende ser ressarcida.
1.2. O Excelentíssimo Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal recorrido apresentou
contra-alegações para sustentar a manutenção do julgado e que rematou com o seguinte quadro conclusivo:
• A douta sentença sob recurso fez uma correcta apreciação jurídica da presente questão relativa
à competência material.
• Acresce que a referida douta sentença se sustenta em ciência emanada de acórdãos proferidos
pelo S.T.A. que consubstanciam jurisprudência uniforme sobre a matéria.
• Na verdade, não está em causa o conhecimento de qualquer matéria de âmbito tributário que
requeira a análise, interpretação e aplicação de normas tributárias.
• Em causa está, tão só, uma questão de responsabilidade civil extracontratual do Estado.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado improcedente, sendo o processo devolvido
ao Tribunal Administrativo de Círculo, por ser este o competente.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre apreciar e decidir em
conferência.
2. Como se viu, neste recurso jurisdicional está em causa a bondade da decisão do Tribunal
Tributário de Lisboa que julgou materialmente incompetente esse tribunal para conhecer da acção administrativa comum que a sociedade A…………, Ld.ª instaurou contra o Estado Português com vista
à sua condenação no pagamento de indemnização com base em responsabilidade civil extracontratual
do Estado e que, com esse fundamento, absolveu o Réu da instância.
Na acção, a Autora alega que a Administração Tributária (AT) procedeu a duas liquidações ilegais
de imposto de sisa, no valor de 140.000,00 € cada, acrescidas de juros compensatórios e coimas, no
valor global de 342.535,88 €, ilegalidade que a AT só veio a reconhecer cinco anos mais tarde; porém,
se essas liquidações tivessem sido analisadas e decididas na reclamação graciosa em prazo razoável, o
erro da liquidação teria sido corrigido e os danos causados seriam inferiores. Pelo que, na sua óptica,
verifica-se um funcionamento anormal do serviço da administração pública ao nível da AT, por ter
levado cerca de cinco anos a analisar uma reclamação graciosa, vindo após todo esse tempo afirmar
que as liquidações não possuem qualquer fundamento. Razão por que pede a condenação do Estado
Português no pagamento de uma indemnização de valor igual aos prejuízos sofridos pela Autora, que
avalia em 914.112,53 €.
Todavia, segundo a decisão recorrida, esta acção deveria ser instaurada no Tribunal Administrativo de Círculo, tendo em conta que «quando a responsabilidade decorra do exercício de funções
administrativas em matéria tributária, ela radica, claro, na função administrativa. Por isso, é ainda
responsabilidade pelo exercício de função administrativa, em geral. E, em geral, são só tribunais administrativos de círculo que conhecem em primeira instância dos processos do âmbito da jurisdição
administrativa - artigo 44.º, 1 do ETAF.
Esta competência genérica, assim afirmada para os tribunais administrativos de círculo, não tem
paralelo na competência prevista para os tribunais tributários, seja no artigo 49º seja no artigo 49º-A,
do mesmo ETAF, v.g. acórdão do STA, Plenário, de 09/05/2012, proc. n.º 0862/11, in www.dgsi.pt.
Nestes termos, tal como a Autora delimita a acção ora em apreço, considero que não há qualquer matéria de âmbito tributário que caiba dirimir e que implique a interpretação e aplicação de
normas tributárias, pois que apenas está em causa conhecer das normas sobre responsabilidade civil
extracontratual do Estado, e por isso, considero este Tribunal Tributário incompetente para conhecer
do mérito da presente acção.».
Dado que a questão colocada neste recurso é, tão só, a de saber qual o tribunal materialmente
competente para apreciar e decidir esta acção – se o tribunal tributário se o tribunal administrativo de
círculo – vejamos, então.
Como se sabe, a questão não é nova, tendo sido apreciada no STA (Plenário) nos acórdãos proferidos em 9/05/2012, no proc. n.º 0862/11 e em 29/01/2014, no proc. n.º 01771/13. E embora a posição
que em ambos foi sufragada tenha resultado de votação maioritária (e não unânime) dos Exmºs Juízes
Conselheiros que integram o Plenário, com votos de vencido por parte de alguns deles (designadamente
por parte da presente Relatora), o certo é que essa é a posição que, constituindo a posição jurisprudencial
vencedora no Tribunal Plenário, deve ser respeitada face à suprema importância da segurança jurídica
e da uniformidade na interpretação e aplicação da lei, que encontra consagração no art.º 8º, n.º 3, do
Código Civil – ao impor ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento
análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito.
Assim sendo, e para evitar a continuação de divergências nesta matéria, limitar-nos-emos a acolher
e reproduzir o teor do acórdão proferido no aludido processo n.º 1771/13, cuja fundamentação aqui se
acolhe e acata:
«2. É sabido que, nos termos constitucionais, compete aos tribunais administrativos e fiscais “o
julgamento das acções e recursos contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios emergentes
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das relações jurídicas administrativas e fiscais” (seu art.º 212.º/3), normativo que foi vertido para a
legislação ordinária pelo ETAF onde se dispôs que “os Tribunais da jurisdição administrativa e fiscal
são órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo nos litígios
emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais.” (seu art.º 1.º/1).
O que quer dizer que, nesta jurisdição, o que determina a competência material do Tribunal
é a circunstância do conflito cuja resolução se pretende ter emergido de uma relação jurídica administrativa ou de uma relação jurídica fiscal. No primeiro caso será competente o Tribunal Administrativo,
no segundo essa competência caberá ao Tribunal Tributário.
A natureza da relação jurídica que está na origem do dissídio é, assim, o elemento chave na
tarefa de identificação do Tribunal competente para o julgamento.
O que nos força a definir o que se deve entender por relação jurídica administrativa e por relação
jurídica tributária por tais definições serem essenciais na economia da decisão que temos de tomar.
2. 1. O conceito de relação jurídica administrativa não tem assento legal o que não impede que
possamos, para o presente efeito, considerá-la como uma relação que se estabelece entre dois ou mais
sujeitos regulada por normas de direito administrativo, em que desses sujeitos é uma entidade ou um
órgão da Administração Pública que actua no exercício de poderes de autoridade que lhe são próprios
com vista à satisfação do interesse público.
Já o mesmo não acontece com a noção de relação jurídica tributária visto estas não só têm
definição legal – são as “estabelecidas entre a administração tributária, agindo como tal, e as pessoas
singulares e colectivas e outras entidades legalmente equiparadas a estas” (art.º 1.º/2 da Lei Geral
Tributária) – como têm o seu objecto normativamente especificado e têm indicadas as entidades da
Administração Tributária que podem figurar como sujeitos dessa relação.
Não se pense, porém, que as relações jurídicas administrativas e as relações jurídicas fiscais se
repelem mutuamente ou que é possível traçar entre elas uma clara e inultrapassável linha divisória pois
o facto de um dos seus sujeitos ser, forçosamente, uma entidade ou órgão da Administração não só
destrói essa ideia como nos leva a concluir que, na sua essência, a relação jurídica tributária é uma
espécie de um género mais abrangente, a relação jurídica administrativa. Conclusão que resulta
do facto de um dos sujeitos daquela relação estar integrado na Administração e de, por isso, ao menos
mediatamente, a mesma ter natureza administrativa e ser, subsidiariamente, regulada por normas de
direito administrativo (art.º 2.º/c) da LGT).
Por ser assim é que, por um lado, a lei fala em competências administrativas no domínio tributário
(n.º 3 do art.º 1.º da LGT) e, por outro, o legislador teve grande preocupação em definir com rigor o
conceito de relação jurídica tributária e de identificar as entidades que, em nome da Administração,
nelas podiam intervir. Preocupação resultante da necessidade de a autonomizar, teórica e praticamente,
perante a relação jurídica administrativa e de, nessa medida, se evitarem os problemas que poderiam
advir de uma eventual confusão de conceitos.
Podemos, assim, dar por adquiridas duas importantes certezas; a primeira, é a de que a identificação do Tribunal competente para o julgamento da causa se afere em função da natureza administrativa
ou tributária da relação donde emerge o litígio e, por conseguinte, não é a função – administrativa ou
tributária – em que a Administração exerce o seu poder que a determina; a segunda, é a de que só se
pode falar em relação jurídica tributária quando um dos seus sujeitos for uma das entidades legalmente
identificadas (art.º 1.º/3 da LGT) e o seu objecto for a liquidação e cobrança de tributos ou a resolução
dos conflitos daí decorrentes (art.º 30.º do mesmo diploma) e de que estaremos perante uma relação
jurídica administrativa se, por um lado, o sujeito público que nela intervém não for nenhuma das citadas entidades e, por outro, essa intervenção não se destinar a prosseguir as finalidades cometidas à
Administração Tributária.
2.2. O que fica dito elucida-nos das razões que levaram o legislador a definir a competência dos
Tribunais Administrativos de uma forma muito ampla e genérica e do mesmo não ter sucedido quando
se tratou de definir a competência dos Tribunais Tributários. Com efeito, enquanto o art.º 44.º/1 do
ETAF estatuiu que cabe aos Tribunais Administrativos conhecer “de todos os processos do âmbito
da jurisdição administrativa”, o seu art.º 49.º indicou com rigor as matérias cujo julgamento era da
competência dos Tribunais Tributários - as acções onde se impugnem os actos de fixação dos valores
patrimoniais ou de fixação da matéria colectável, bem como os actos liquidação dos tributos, de aplicação de coimas e dos incidentes relacionados com esses actos e, além destas, das “demais matérias
que lhes sejam deferidas por lei” [al.ª f)].
O que quer dizer que, se bem virmos, o legislador configurou os Tribunais Administrativos
como uma espécie de Tribunal comum da jurisdição administrativa – vocacionados para julgar
todos os conflitos que lei não comete especificamente aos Tribunais Tributários – e que a competência
atribuída aos Tribunais Tributários foi definida em termos bem precisos e rigorosos – cabe-lhe julgar
os conflitos emergentes das relações jurídicas tributárias elencadas na lei – o que tem por consequência
que estes não podem ser chamados a intervir se inexistir disposição legal a atribuir-lhes a competência
para o julgamento do conflito em questão.
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Por ser assim não é lícito afirmar que o facto de inexistir no elenco do art.º 49.º do ETAF
uma referência aos litígios decorrentes de responsabilidade civil emergente de questões fiscais é
insuficiente para declarar que os Tribunais Tributários são incompetentes para o julgamento das
acções fundadas naquela responsabilidade e não é lícito porque essa omissão quer, justamente,
significar que o legislador não quis que essa matéria integrasse a competência dos Tribunais
Tributários.
E de nada vale convocar o que se dispõe no art.º 4.º/1, al.ªs g) e h) do ETAF para contrariar o
que fica dito, uma vez que estatuir que os Tribunais Administrativos e os Tribunais Tributários são
competentes para julgar questões em que haja lugar a responsabilidade civil extracontratual de pessoas
colectivas de direito público, sem especificar a quem cabe esse julgamento em cada caso, remete-nos
para as normas gerais de atribuição de competência contidas nos art.ºs 44.º e 49.º do ETAF. E, como já
sabemos, destas resulta que a competência para julgar acções fundadas naquela responsabilidade não
está cometida aos Tribunais Tributários.
De resto, é muito significativo que o processo tributário não inclua as acções destinadas a
efectivar a responsabilidade civil extracontratual como uma das formas dos contribuintes poderem defender os seus direitos.
3. No caso, a Autora instaurou, contra o Estado, uma acção administrativa comum para efectivação
de responsabilidade civil extracontratual, com vista à sua condenação no pagamento de uma quantia
que a indemnizasse dos danos sofridos em resultado da sua actuação ilícita e culposa, consubstanciada
na ilegal liquidação de um imposto e na sequente anulação judicial da mesma.
O que significa que o que está em causa não é um conflito emergente de uma relação jurídica tributária tout court – a liquidação do imposto judicialmente anulado – mas um conflito
que, apesar de ter a sua génese nesse acto tributário, lhe é posterior, que nasce por diferentes
razões, ainda que complementares, e que, por isso e em certa medida, lhe é autónomo. Dito
de forma diferente, o que está em causa já não é a legalidade daquela liquidação – matéria
eminentemente tributária já resolvida pelos Tribunais Tributários – mas a eventualidade da
mesma ter provocado os prejuízos de que a Autora se queixa e que o Estado não reconhece
e, por isso, se recusar a pagar. Por essa razão, e na medida em que a causa de pedir radica em
dois eventos distintos, ainda que interligados – por um lado, na ilegalidade do acto de liquidação e, por outro, os prejuízos que dela decorreram cujo ressarcimento aqui se pede – podemos
afirmar que a mesma é complexa.
Sendo assim, e sendo que, neste momento, já não cabe analisar a ilegalidade daquela liquidação
– essa já está adquirida - mas, apenas e tão só, a eventualidade dela ter provocado danos à Autora e
deles serem ressarcíveis podemos concluir que não só o conflito que se nos apresenta não emerge,
única e directamente, de uma relação jurídica tributária como também de que as normas que o
há-de resolver não serão de direito tributário.
Estamos, pois, perante uma típica acção de responsabilidade civil extracontratual do Estado
que se rege pelas normas de direito civil (arts. 483.º e segs. Cod. Civil) e de direito administrativo
(Lei 67/2007, de 31/12), o que, associado ao facto do conflito já não estar focalizado na legalidade do
mencionado acto tributário, desde logo, determina a incompetência dos Tribunais Tributários para o
conhecimento desta acção.
Neste sentido – vd. Ac. do Plenário de 09/05/2012 – Procº n.º 0862/11.» - (fim de citação)
Reitera-se, pois, também nos presentes autos, o discurso fundamentador desse acórdão, o que
conduz a que se negue provimento ao recurso e se mantenha a sentença recorrida.
3. Termos em que acordam os juízes do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento
ao recurso e manter a decisão que julgou materialmente incompetente o Tribunal Tributário de Lisboa
para julgar a presente acção e que, com esse fundamento, absolveu o Réu da instância.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Dulce Neto (relatora) — Ascensão Lopes — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Artº 280º, n.º 5 do Código de Procedimento e Processo Tributário. Recurso por oposição de julgados. Requisitos.
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Sumário:
No recurso por oposição de julgados previsto pelo artº 280º, n.º 5 do Código de Procedimento e Processo Tributário deverá o recorrente invocar e evidenciar a oposição
de julgados no requerimento de interposição do recurso, sem o que o recurso não
deverá ser admitido.
Processo n.º 275/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Massa Insolvente de A………, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I – Veio a Fazenda Pública recorrer para o Tribunal Central Administrativo Sul da sentença do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, que julgou procedente a reclamação deduzida por “Massa
Insolvente de A……… Ldª” contra o despacho da Chefe de Finanças Adjunta dos Serviços de Finanças
de Oeiras que lhe indeferiu um requerimento de extinção de execução.
Terminou as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I – Visa o presente recurso reagir contra a mui douta sentença que julgou procedente a reclamação deduzida por Massa Insolvente de A……….Lda.
II – A fundamentação da sentença recorrida assenta em síntese, no entendimento de que a declaração de falência da reclamante, enquanto realidade jurídica societária, deve ser equiparada à
morte do infractor.
III – Destarte, salvo o devido respeito que a Douta Sentença nos merece, e que é muito, somos
de opinião em que a mesma padece de erro de contradição entre os factos provados e a decisão, além
de que a Douta Sentença condenou em quantidade superior ao pedido, de acordo com o preceituado
no artigo 615.º do CPC, alíneas c) e e).
IV -E começamos justamente pela questão relativa ao facto de não se verificar qualquer erro,
vício ou ilegalidade que afecte o acto tributário praticado pelo Órgão de Execução Fiscal, porquanto,
como se verifica a sociedade epigrafada não se encontra nem dissolvida, nem encerrada.
V - Ainda a ressalvar o facto de que o Administrador de Insolvência detêm até esse momento
de encerramento todas as responsabilidades de gestão da executada de acordo com o entendimento
vertido no Douto Acórdão de 20-11-2009 do JSTA00066828 SA2201 1022401145.
VI – No caso em presença as coimas constantes do processo executivo devem-se à falta de entrega da prestação tributária em sede de IUC e falta de entrega de declarações em sede de IVA e em
sede de IRC, razão pela qual não se verifica qualquer erro praticado pelo órgão de execução fiscal no
despacho de indeferimento do pedido de extinção da instância.
VII – Mais acresce que de acordo com o disposto no artigo 278.º n.º 1 do CPPT o Tribunal só
conhecerá das reclamações das decisões do órgão de execução fiscal, quando, depois de realizadas a
penhora e a venda, o processo lhes for remetido a final.
VIII – No entanto admite-se a subida imediata da reclamação, quando, se alegue qualquer das
ilegalidades referidas no n.º 3 do artigo 278.º do mesmo diploma legal, e desde que tal ilegalidade
seja causa de prejuízo irreparável na pessoa da reclamante.
IX – Neste sentido, e para que o Douto Tribunal pudesse conhecer a reclamação, configura-se necessário que não só se esteja em presença de uma das ilegalidades enunciadas no n.º 3 do
artigo 278.º do CPPT, mas também que se verifique um prejuízo irreparável por força de qualquer
uma dessas ilegalidades, e que seja feita prova desse prejuízo irreparável, cfr. Acórdão do STA de
2004.09.22, Proc.º n.º 897/04.
X – Situando-se então na esfera tributária da reclamante, o ónus de alegar, e provar o prejuízo
irreparável causado por força de qualquer uma das ilegalidades previstas no n.º 3 do artigo 278.º do
CPPT e 52.º n.º 4 da LGT.
XI – Ao reclamante compete invocar de forma especificada e concreta os prejuízos em termos
de causalidade adequada que lhe advirão para si ou para os interesses que defenda da execução da
decisão, não bastando a utilização de argumentos vagos, genéricos e abstractos sem qualquer suporte
em factos que permitam apreciar em termos objectivos qual o alcance do alegado, sendo irrelevantes
quaisquer prejuízos conjecturais ou eventuais, sendo que só devem ser considerados irreparáveis os
prejuízos ou danos cuja extensão não possa ser avaliada pecuniariamente sendo certo que estes terão
de ser directos e consequentes da execução do acto de que se reclama.
XII – Conforme se infere da letra da p.i a reclamante nem sequer invoca qualquer prejuízo,
muito menos irreparável, quanto mais prová-lo, razão pela qual o Juiz a quo não podia conhecer da
reclamação, no início do procedimento, devendo o processo ser apreciado apenas no final, conforme
preceituado no n.º 1 e n.º 3, als) a); b); c); e d) do artigo 278.º do CPPT.»

2729
II – A entidade recorrida, Massa insolvente de A……… LDA apresentou as suas contra alegações,
concluindo da seguinte forma:
«a) Atento ao disposto no art.º 280.º n.º 4 do C.P.P.T, uma vez que o valor da presente causa não
ultrapassa ¼ do valor da alçada do tribunal recorrido, a lei, não permite que se conheça do mérito
do recurso. A assim não se entender,
b) Requer-se seja dado cumprimento ao disposto no art.º 642.º n.º 1 do C.P.C., e, somente após
o decurso do prazo aí fixado e, em função do que venha a ser a conduta da Recorrente se conheça do
Recurso por ela interposto.
c) A douta sentença não padece dos vícios que a Recorrente lhe imputa.
d) Pois, na verdade, a declaração de insolvência, equivale à morte do infractor e, à consequente
extinção do dever de pagar qualquer quantum que a título de coima venha a ser fixado.
e) Por fim, o conhecimento imediato da Reclamação, é devido, e, como tal bem andou o tribunal
a quo, por ser notório que o seu conhecimento a final, à mesma, retiraria qualquer utilidade.»
II- O despacho de admissão do recurso (fls.59) é do seguinte teor: «Admito o recurso, interposto
pela Fazenda Pública a fls. 47 e segs., para a secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo Sul, a subir imediatamente nos próprios autos e com efeito devolutivo.»
Em contra alegações oportunamente apresentadas em juízo, a entidade recorrida, Massa insolvente
de A………. LDA, suscitou a questão da inadmissibilidade do recurso atento o disposto no artº 280º,
n.º 4 do Código de Procedimento e Processo Tributário uma vez que o valor da causa (897,87 €) não
ultrapassava ¼ do valor da alçada do tribunal recorrido.
Notificada a recorrente para, querendo, se pronunciar sobre a suscitada questão prévia veio a
mesma dirigir ao juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra um requerimento (fls. 74 e segs.)
com o seguinte teor:
“A Representação da Fazenda Pública notificada (…..) vem dizer:
1º - Que o valor do processo é efectivamente de € 897,87, contudo, e estando em causa matéria
exclusivamente do foro jurídico, nomeadamente o facto da epigrafada não se encontrar nem dissolvida
nem encerrada, bem como o entendimento vertido no Douto Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 2009.11.20 JSTA00066828, este também contrário à disciplina vertida na douta sentença do
Administração Fiscal, a RFP entendeu por bem recorrer nos termos do disposto no n.º 5 do artº 280º
do Código de Procedimento e Processo Tributário para o Supremo Tribunal Administrativo.
2º No entanto e por via de lapso, pelo qual desde já nos penalizamos, a Representação da Fazenda
Pública dirigiu indevidamente o recurso ao Tribunal Central Administrativo, quando o deveria ter feito
ao tribunal competente para o conhecer, Supremo Tribunal Administrativo.
3º Assim sendo, vem a Representação da Fazenda Pública solicitar que seja ressalvado o lapso e
que o recurso suba ao Douto Tribunal competente para o conhecer, nos termos do que vem preceituado
no n.º 5 do artº 280º do Código de Procedimento e Processo Tributário.»
Sobre tal requerimento foi proferido pelo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra o
seguinte despacho (fls. 79):
“Sustentamos a decisão recorrida, por considerarmos que a mesma não enferma dos vícios que
lhe são apontados nas conclusões das alegações de recurso.
Vós, porém, doutamente decidireis.
Cumpridas as necessárias diligências, e atento o requerido a fls. 74, subam os autos à Secção de
Contencioso Tributário do Venerando Supremo Tribunal Administrativo.»
Por requerimento junto aos autos a fls. 98, e na sequência de notificação que lhe foi feita para os
efeitos do artº 642º, n.º 1 do Código de Processo Civil, a recorrente veio requerer a junção aos autos
de comprovativo do pagamento da taxa de justiça e multa e, bem assim veio informar que o acórdão
fundamento é o Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo proferido no processo 1145/09 de
24.02.2011 e publicado in www.dgsi.pt, de que juntou cópia.
III - O Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo emitiu douto
parecer, sustentando, em síntese, que o recurso por oposição previsto no n.º 5º do artº 280º do Código
de Procedimento e Processo Tributário deve ser interposto com expressa invocação desse fundamento,
sem o que o recurso não deverá ser admitido, nos termos dos artº 284º, n.º 1 e 2 do mesmo diploma
legal, analogicamente aplicável.
Mais sustenta que ainda que assim não se entenda, não deverá então conhecer-se do recurso por
falta de verificação do pressuposto de oposição de julgados.
Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre o teor do referido parecer do Ministério
Público em que se sustentava a questão prévia da inadmissibilidade do recurso, nada vieram dizer.
IV - Em sede factual apurou-se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
1. Em 6 de Abril de 2013 a A.T.A. instaurou contra a Massa Insolvente de A……., Lda., em Liquidação, o processo de execução fiscal n.º 3522201301052683, que tramita pelo S.F. de Oeiras 3 (Algés),
para cobrança de dívidas de coimas fiscais;
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2. Em 4 de Agosto de 2009, por sentença, transitada em julgado, proferida no processo n.º 5375/
09.3TBOER do 2.º Juízo do Tribunal de Comércio de Lisboa, foi a Sociedade Executada declarada
insolvente;
3. As coimas fiscais foram aplicadas após a declaração de insolvência da Reclamante;
4. A Reclamante solicitou a extinção dos presentes autos de execução, com fundamento na sua
declaração de insolvência;
5. Sobre o requerimento foi prestada a seguinte informação:
“(…)
3. Como a declaração de insolvência não implica a sua concomitante extinção (a qual só se
verificará quando do registo do encerramento da liquidação, de acordo com o artigo 160.º do Código
das Sociedades Comerciais), pelo que a necessidade de exercer os direitos e de cumprir as obrigações
que, nos vários domínios, subsistem na fase de liquidação, justifica que o n.º 2 do art. 146.º do CSC
estabeleça que “a sociedade em liquidação mantém a personalidade jurídica e, salvo quando outra
coisa resulte das disposições subsequentes ou da modalidade da liquidação, continuam a ser-lhe
aplicáveis, com as necessárias adaptações, as disposições que regem as sociedades as sociedades
não dissolvidas.
4. A personalidade tributária da insolvente, tal como é definida no art. 15.º da LGT, não é afectada pela declaração de insolvência, porquanto, inerente ao respectivo processo de liquidação, está a
realização de operações abrangidas pelo campo de incidência do IRC e do IVA.
5. Assim sou de parecer que os autos deverão prosseguir a sua normal tramitação”;
6. Em 30 de Setembro de 2013, a Chefe de Finanças Adjunta do S.F. de Oeiras 3 (Algés) proferiu
o seguinte despacho:
“Concordo.
Com os fundamentos constantes da informação e tendo em conta que a empresa não se encontra
dissolvida nem encerrada, não se verificam os pressupostos do art. 61.º do RGIT, Indefiro o pedido,
devendo os autos prosseguir a sua normal tramitação”.
IV- Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
Importa antes do mais conhecer da questão prévia da admissibilidade do recurso.
Como é sabido e decorre do artº 641º, n.º 5 do novo Código de Processo Civil, a decisão que admita
o recurso, fixe a sua espécie e determine o efeito que lhe compete não vincula o tribunal superior nem
pode ser impugnada pelas partes, salvo na situação prevista no n.º 3 do artigo 306.º.
O despacho de admissão de recurso não vincula assim o tribunal superior, o qual poderá não tomar
conhecimento do recurso quando entenda que ele não é admissível.
É o que sucede no caso subjudice em que estamos perante um recurso interposto de decisão proferida em processo cujo valor é de 874,20 €.
Ora, de harmonia com o disposto nos arts. 280º, n.º 4 do CPPT e 24º da LOFTJ (na redacção do
artº 5º do Decreto-lei 303/2007 de 24.08) a alçada do Tribunal Tributário de 1ª Instância em processo
de impugnação judicial é de 1.250 €.
É certo que, após ter sido suscitada nas contra-alegações da recorrida a questão prévia da inadmissibilidade do recurso, a recorrente veio esclarecer que afinal pretendia recorrer nos termos do artº 280º,
n.º 5 do CPPT por oposição da sentença de primeira instância com acórdão deste Supremo Tribunal
Administrativo e não para o Tribunal Central Administrativo Sul como anteriormente indicara, requerendo a relevação do lapso e a admissão do recurso.
Porém, como bem nota o Exmº Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo,
tal omissão de invocação do fundamento do recurso em oposição de julgados não é suprível mediante
simples requerimento em que se requer a relevação do lapso e a admissão do recurso.
Com efeito o recorrente deverá invocar e evidenciar a oposição de julgados no requerimento de
interposição do recurso, com vista a vê-lo admitido ao abrigo do n.º 5 do art. 280º do CPPT, sem o que
o recurso não deverá ser admitido, nos termos dos artº 284º, n.º 1 e 2 do mesmo diploma legal, analogicamente aplicável – cf. Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de
Sousa, 6ª edição, Áreas Editora, vol. IV, pag. 421 e o Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo
de 31.03.2004, recurso 1736/03, in www.dgsi.pt.
No caso a recorrente não alega, factos ou fundamentos que permitam convolar o recurso ordinário
de revista per saltum em recurso por oposição de julgados nos termos do disposto no artigo 280.º/5
do Código de Procedimento e Processo Tributário, sendo o requerimento de interposição de recurso e
também as alegações de recurso bem como as suas conclusões, notoriamente omissos quanto à invocação do fundamento de oposição de julgados previsto no referido normativo legal.
Aliás nas alegações de recurso, originariamente dirigidas ao Tribunal Central Administrativo
Sul, a recorrente limitava-se a invocar a nulidade da sentença recorrida por contradição entre os factos
provados e a decisão e a impossibilidade de se conhecer da reclamação de actos do órgão de execução
fiscal por não ter sido invocado e provado prejuízo irreparável (artº 278º, ns. 1 e 3 do Código de Procedimento e Processo Tributário).
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Daí que, em face do exposto, seja de concluir pela procedência da suscitada questão prévia, não
sendo de admitir o recurso.
IV- Decisão
Termos em que, acordam os juízes da Secção de Contencioso do Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo, em não tomar conhecimento do presente recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça devida em 1 UC.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Pedro Delgado (relator) — Fonseca Carvalho — Isabel
Marques da Silva.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Ilegalidade da liquidação da taxa devida por afixação de publicidade nas Estradas
Nacionais pelas EP.
Sumário:
I — A Lei 97/88 de 17 de Agosto veio atribuir às Câmaras Municipais o poder de licenciar e aprovar a afixação de publicidade na área do respectivo concelho sem
prejuízo da intervenção obrigatória através da emissão do respectivo parecer de
entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesses públicos específicos.
II — Por força desta alteração legal a aprovação e licenciamento que antes estava
cometida às JAE e hoje EP foi derrogada cabendo-lhes agora a emissão prévia
de parecer obrigatório.
III — Após a entrada em vigor da Lei 97/88 as EP deixaram de ter competência para
liquidar e cobrar as taxas correspondentes aos licenciamentos que agora são da
competência das Câmaras.
IV — A liquidação e cobrança de tais taxas pelas EP está por isso ferida de ilegalidade.
Processo n.º 312/14-30.
Recorrente: E.P. - Estradas de Portugal, S.A.
Recorrido: A……………., Ldª.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Fonseca Carvalho.
Acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
RELATÓRIO:
Não se conformando com a sentença do TAF de Beja que julgou procedente a impugnação judicial
deduzida por A……………., Ldª pedindo a anulação da liquidação da taxa efectuada por Estradas de
Portugal EPE no montante de € 6.112,45 e relativa à instalação de publicidade veio Estradas de Portugal
dela interpor recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
concluindo assim as suas alegações:
1- A recorrida defende que a EP não tem competência para licenciar a publicidade em causa nos
autos nem tão pouco proceder à cobrança de qualquer taxa uma vez que a entidade competente para o
licenciamento da publicidade é a Câmara Municipal de Beja.
2- O Tribunal “a quo” entendeu que aqueles vícios se verificavam e declarou nulo o acto de liquidação e cobrança de taxa e em consequência considerou que a taxa liquidada é geradora de dupla
tributação
3- Resulta da legislação actualmente em vigor que:
a) Fora dos aglomerados urbanos o legislador não permite a afixação de publicidade pelo que
a questão do licenciamento só se coloca nos casos de excepção ao regime de proibição (alínea a) do
artigo 4º do DL 105/98b) Dentro dos aglomerados urbanos existe um concurso aparente ou real de competências sobre o
licenciamento da publicidade apesar de ser evidente que os terrenos à margem das estradas nacionais
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estão dentro da zona de protecção sobre os quais se verificam permissões condicionadas à aprovação
autorização ou licença da JAE (faixa de respeito) (cf. alínea b) do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 13 /71
4 - Por sua vez a competência da recorrente para conceder licença e liquidar as taxas devidas
pela implantação de publicidade decorre da conjugação das disposições do DL 13/71 e da Lei 97/88
isto é:
a) O Decreto-Lei 13/71 no seu artigo 10.º n.º1 al.a) estabelece que depende de aprovação ou
licença da EP a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade comercial ou não numa faixa de
100 metros para além da zona “non aedificandi” respectiva contanto que não ofendam a moral pública
e não se confundam com a sinalização da estrada.
b) O artigo 15 n.º 1 al.j) do mesmo diploma legal determina que para cada autorização ou licença
emitida pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade +e devida uma taxa de €56,79 por
cada metro quadrado ou fracção dos mesmos.
c) A Lei n.º 97/88 no artigo 1º n.º1 prevê que a afixação de mensagens publicitárias obedece às
regras gerais sobre publicidade e depende de licenciamento prévio das autoridades competentes.
d) No número 2 daquele artigo 1º é dito que “sem prejuízo de intervenção necessária de outras
entidades compete às câmaras municipais ---”
e) A lei 97/88 tal como o anterior Dec Lei 637/76 não revogou o DL n.º13/71 quanto ao poder
concedido às JAE hoje EP para licenciar a aposição de publicidade na denominada zona de protecção
à estrada e cobrar a respectiva taxa cf. artigos 1º 2º 3º 10º e 15º todos do DL 13/71.
5 - E mesmo que se aceite a concorrência de duas competências (duas jurisdições) com a intervenção de duas entidades distintas no mesmo procedimento ela resulta das diferentes atribuições que
cada uma destas entidades assegura
6 - Assim compete às Câmaras Municipais a definição dos critérios de licenciamento para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental nos termos do n.º2 do artigo 1.º da Lei 97/88 enquanto à
recorrente lhe cabe averiguar se a estrada ou a perfeita visibilidade do trânsito não são afectadas (cf.
n-º1do artigo 12 do DL 13/71 de 23 Janeiro
7 - É que os serviços prestados pelas Câmaras e pela EP não são os mesmos pelo que se não
podem confundir
8 - Por isso a intenção do legislador ao publicar o DL 637/76 e depois a lei 97/88 foi inequivocamente a der salvaguardar o regime especial previsto nas normas de protecção às estradas nacionais
mais propriamente o DL 13/71 de 23 Janeiro.
9 - Assim o regime estabelecido pelo DL 13/71 vigora e aplica-se a todas as estradas sob jurisdição da EP.
10 - As normas do DL 13/71 relativas à afixação de publicidade nos prédios confinantes com as
estradas nacionais estão em vigor pelo que nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10 desse diploma
legal a EP é órgão competente para licenciar publicidade numa faixa de 100metros para além da zona
de servidão non aedificandi das estradas sob sua jurisdição e liquidar a taxa prevista na alínea j) do
artigo 15 não havendo assim duplicação de colecta.
11 - Admitindo mesmo que a técnica legislativa utilizada aquando da elaboração do DL 637/76 e
posterior Lei 97/88 não tenha sido a melhor e que o legislador distraído não tenha procedido à revogação
expressa das normas que supostamente pretendia ver revogadas desde 1976 ou pelo menos desde 1988
designadamente os artigos 8 n.º1 al f) 10 n.º1 al b) e 15 n.º1 alínea j do DL 13/71 conforme defende
a mais recente jurisprudência do STA devemos forçosamente questionar porque não procedeu a essa
revogação expressa posteriormente.
12 - Pois várias foram as oportunidades para o efeito designadamente com a publicação do DL
105/98 de 24 Abril em 2006 e Lei n.º30/2006 de 11 Julho em 2008 e DL 83/2008 de 20 Maio especialmente com a publicação do DL 48/2011 de 01 Abril sanando assim definitivamente a questão.
13 - Aliás tendo-se debruçado em 2006 com a publicação da Lei 30/2006 que procede à conversão em contra-ordenações das contravenções e transgressões em vigor sobre a questão da afixação
de publicidade ao revogar expressamente o DL 637/76 estranhamos que não tenha também revogado
expressamente as normas do DL 13/71 alegadamente revogas tacitamente.
14 - Estranhamos também se a intenção de revogar essas normas que
O silêncio se mantenha em 2011 sendo que desde pelo menos 200 as regras de logística para
a elaboração dos actos normativos do Governo que constam Conselho de Ministros aprovado pela
Resolvidas do Conselho de Ministros n.º 126-A/2004 impõem que as revogações sejam expressas e
discriminem as disposições revogados cf. artigo 8º nº1 do Anexo às regra de Legística.
15 - Tendo as regras de legística sido aprovadas para facilitar a compreensão dos textos normativos
qualquer que seja o universo dos seus destinatários e favorecer a certeza segurança jurídicas não é de
todo plausível que a distracção do legislador tenha sido tal que o conduz a fazer tábua rasa dos mais
elementares princípios que ele próprio estabeleceu quando esses princípios são de difícil aplicação e
sem qualquer tipo de custos para o erário público.
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16 - Na medida em que o artigo 9 do CC prevê que na fixação do sentido e alcance da lei o interprete deve presumir que o legislador sobe exprimir o seu pensamento em termos de idade não podemos
deixar de concluir que ao não proceder à revogação expressa das normas do DL 13/71 relativas à fixação
da publicidade apesar de a isso estar obrigado este nunca pretendeu revogá-las mantendo-se as mesmas
em vigor para a totalidade das estradas sob a jurisdição da EP.
17 - Mais, o abuso de linguagem ou a utilização menos rigorosa de conceitos -por vezes é feita
referência a autorização em vez de licença – não faz desaparecer do ordenamento jurídico a alínea b) do
n.º 1 do artigo 10 do DL 13/71 que como sobejamente demonstrado se encontra em vigor e aplica-se à
questão “sub judice” uma vez que o seu âmbito de aplicação é a totalidade das estradas sob jurisdição
da recorrente.
18 - Acresce que o facto de o Dec. Lei 25 2004 de 24 Janeiro ter actualizado expressamente as
taxas a pagar pelas autorizações e licenças concedidas pela EP (incluindo as relativas à publicidade)
traduz a inequívoca intenção do legislador em manter a mencionada habilitação legal concedida pelo
DL 13/71.
19 - Ao decidir como decidiu o Tribunal “a quo” violou designadamente o constante dos artigos 1
3 10 n.º 1 alínea b) 15 n.º1 alínea j) todos do DL 13/71 bem como os artigos 1 e 2 da Lei 97/88 de
19 Agosto.
Deve a sentença ser revogada e substituída por outra que declare a recorrente com competência
para a prática do acto que por tal razão é válido.
Não houve contra alegações
O Mº Pº neste Supremo Tribunal pronuncia-se no sentido da improcedência do recurso
Colhidos os vistos cumpre decidir
FUNDAMENTAÇÃO:
De facto:
Foi a seguinte matéria de facto que o Tribunal “a quo” deu como provada e que as partes não
questionaram:
1 A impugnante foi notificada em 21 09 2011 pela Direcção Regional de Beja da EP SA nos
seguintes termos:
Assunto: instalação de Publicidade IP2 / Km 344,250 lado esquerdo.
Constata a fiscalização deste Direcção de Estradas a existência de suportes publicitários no local
supra mencionado em Beja sem que para o efeito esteja o interessado munido da respectiva autorização
emitida pela EP.
Para efeito de autorização da publicidade e reunindo estas condições para ser legalizada ao abrigo
do estipulado na lei 97/88 de 19 de Agosto ficam V Exas notificados para no prazo de 10 dias requererem a sua legalização e procederem ao pagamento da taxa no valor de € 6019,74 consignada no n.º 1
alínea j) do artigo 15 do DL 13/71 de 23 Janeiro actualizada nos termos do DL 25/2004 de 24 Janeiro
conforme cálculo em anexo.
A referida importância deverá ser liquidada nesta Delegação Regional através de cheque visado
ou transferência bancária NIB ……………… no prazo de 10 dias.
De Direito:
Foi perante esta factualidade que o Mº juiz “a quo” analisando a legalidade da taxa impugnada
considerou que a entidade liquidadora “in casu” a EPE não tinha já competência para liquidar as taxas
de publicidade nas situações referidas no artigo 10 n.º 1 l b) do DL 13/71 de 23 de Janeiro dado que
com a entrada em vigor da lei 97/88 de 17 de Agosto o licenciamento da publicidade ficou sujeito a
licenciamento das Câmaras Municipais na área da sua circunscrição geográfica nos termos do n.º 1 do
artigo 1º desta Lei.
Considerou o Tribunal “a quo” que muito embora a Lei 97/88 não tenha revogado expressamente
o DL 13/71 nem sequer alguma das suas normas há todavia que concluir que do confronto das normas
dos artigos 1º e 2º da Lei 97/88 que estes preceitos estão em contradição com artigo 10 n.º 1 al b) do
DL n.º13/71 na parte em que o artigo 10 comete à EP na área de jurisdição correspondente a 100 metros
para além da zona “non aedificandi” a competência para aprovação e licenciamento.
Donde concluiu o mº juiz “a quo”que muito embora seja de considerar o princípio de que a lei
geral não derroga norma especial em situação de idêntica hierarquia de normas o certo é que isso só
ocorre se outra não for a intenção inequívoca do legislador.
E considerando que fora vontade inequívoca do legislador regular de forma diferente a fixação
da publicidade atribuindo o licenciamento de forma universal na área do concelho às respectivas Câmaras Municipais considerou que as normas em contradição do artigo 10 do DL 13/71 se devem ter
por tacitamente revogadas.
E sendo assim, falecia às EP competência para liquidar a taxa ora impugnada o que determinava
a sua ilegalidade.
Concedeu por isso procedência à impugnação e anulou a liquidação da taxa impugnada.
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E contra esta decisão que se insurge a recorrente que como se vê das suas alegações e conclusões
de recurso sustenta a manutenção na ordem jurídica das normas do DL 13/71 que se julgaram revogadas afirmando que não era essa a intenção do legislador que se o tivesse querido teria até tido várias
oportunidades para o ter feito expressamente de acordo aliás com a resolução do Conselho de Ministros.
A que tudo acresce o facto de o legislador no DL 25/2004 ter vindo actualizar essas mesmas taxas
sem ter revogado o DL 13/71.
Pesem embora as razões invocadas pelo recorrente há que referir desde já que ao mesmo não
assiste razão.
A questão objecto de recurso foi já objecto de apreciação desta Secção do Contencioso Tributário
e também pela Secção do Contencioso Administrativo deste Supremo Tribunal tendo sobre ela tomado
posição unânime no sentido de que com a entrada em vigor da Lei 97/88 de 17 de Agosto falece à
recorrente competência para licenciar a publicidade bem como a cobrança das taxas correspondentes
na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona “non aedificandi” que é agora da
competência das Câmaras Municipais.
Chamamos à colacção o acórdão da Secção do Contencioso Tributário deste STA que se debruçou
sobre situação idêntica e cuja doutrina perfilhamos que passamos a transcrever:
Tal como decorre da leitura da sentença recorrida, a questão em debate na presente impugnação
judicial é a de saber se as Estradas de Portugal, S.A., têm competência para licenciar e taxar a afixação
de publicidade afixada em zona de protecção à estrada nacional (formada pelas faixas com servidão
non aedificandi e pelas faixas de respeito, sendo estas últimas constituídas pelos terrenos limítrofes
até 100 metros para além da zona non aedificandi, tal como definido pelo Dec. Lei n.º 13/71, de 23
de Janeiro).
Na sentença recorrida deu-se como assente o facto de o acto impugnado não se basear em estar a
publicidade afixada em plena zona de estrada nacional, onde a sociedade anónima Estradas de Portugal,
S.A. (doravante, EP) tem pleno domínio, mas sim afixada em zona de protecção à estrada nacional,
onde a EP não tem esse poder de domínio, mas tão só de jurisdição com vista à preservação da faixa de
protecção. Nesse enquadramento factual, julgou-se que a EP não tinha competência para a liquidação
de taxas quando a publicidade é afixada em zona de protecção à estrada nacional.
Para assim se decidir, argumentou-se, em suma, que as normas do Dec. Lei n.º 13/71, de 23 de
Janeiro, foram revogadas pela Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
«O artigo 10º do DL n.º 13/71 de 28/1 conferia ao tempo dos actos impugnados, à EP - E.P.E,
como sucessora legal da JAE, competência para autorizar a implantação de tabuletas ou objectos de
Publicidade numa faixa de 100 m para cada lado da zona non aedificandi, da estrada nacional Em
plena concordância com esta conferência, o artigo 15º do mesmo diploma legal fixava e fixa o valor
das taxas a cobrar por cada autorização quejanda
Todavia, o DL n.º 97/88, de 17 de Agosto (artigos 1º e 2º), cometeu às câmaras municipais “sem
prejuízo da intervenção necessária de outras entidades”, a competência para licenciar a afixação
de publicidade na área do respectivo concelho, estipulando, porém, que “a deliberação (...) deve ser
precedida de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada,
nomeadamente (...) a Junta Autónoma de Estradas”.
Daqui resulta que a JAE, tal como os seus legais sucessores, a não ser no espaço da Zona da
Estrada, em que tem pleno domínio, deixou de ter competência para autorizar a afixação de publicidade na Zona de protecção das estradas nacionais Na parte do seu dispositivo incompatível com os
artigos 10 e 2º do DL n.º 97/88, o artigo 100 do DL n.º 13/71 está, afinal, tacitamente revogado.
À Impugnante no que à faixa de protecção concerne, compete agora emitir parecer obrigatório,
parecer que, ao que decorre do n.º 2 do DL n.º 97/88, deve ser solicitado pela Câmara Municipal.».
questão a decidir neste recurso é, como vimos, a de saber quem é a entidade competente para
licenciar e, consequentemente, tributar a afixação de tabuletas de publicidade na zona de protecção
das estradas nacionais.
Trata-se de questão que actualmente tem obtido resposta idêntica tanto na Secção de Contencioso
Tributário (na vertente da tributação do licenciamento) como na Secção de Contencioso Administrativo
(na vertente do licenciamento em si), como se pode ver pelos acórdãos proferidos por esta Secção de
26/06/2013, no rec. n.º 0232/13, e de 4/06/2014, no rec. n.º 01730/13, e pela Secção de Contencioso Administrativo de 20/02/2014, nos recs. nºs 01854/13; 01597/13; 01786/13; 01814/13; 01340/13; 01415/13;
01813/13; 01500/13; 0604/13; 01417/13; 0983/13; de 20/03/2014, no rec. n.º 01500/13; de 20/03/2014,
no rec. n.º 01814/13; de 3/04/2014, nos recs. n.º 01815/13; 01896/13; 01600/13; 01741/13; 01792/13;
01499/13; 01556/13; 024/14; de 15/05/2014, nos recs. n.º 0133/14; 0135/14; 0140/14; 01516/13; de
29/04/2014, no rec. n.º 073/14, e de 26/06/2014, no rec. n.º 0232/13, traduzindo uma jurisprudência
que actualmente se pode considerar consolidada.
Esta resposta foi inicialmente dada pelo referido acórdão desta Secção no recurso n.º 0232/13, cuja
fundamentação sufragamos na íntegra, e que posteriormente foi acolhida pela Secção de Contencioso
Administrativo.

2735
Nesse acórdão deixou-se explicitado o seguinte:
«3.1. O art. 1º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os
passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada”
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito) - arts. 1º a 3º.
Diz expressamente o art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:
a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de Estradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida a
construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer objectos
de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma da estrada ou
dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados em construções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os mesmos se destinem
a identificar instalações públicas ou particulares.”
Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença da
Junta Autónoma da Estrada, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial ou não,
numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”. Em face do quadro legal exposto,
a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente mantém competência para liquidar taxas de
publicidade, em especial nas situações referenciadas no art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71,
de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo para as
câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios que devem
nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas das
suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou instalação
de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento prévio
das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete
às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos critérios de
licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”. No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe
“Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1 que o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente
da Câmara Municipal da respectiva área, devendo, nos termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da
câmara municipal deve ser precedida de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a
publicidade for afixada, nomeadamente do Instituto Português do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção-Geral de Transportes Terrestres, da Direcção de Turismo e do Serviço
Nacional de parques, Reservas e Conservação da Natureza.”
Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b),
do Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em que
este último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona
non aedificandi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º da Lei
n.º 97/88 degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
Poderá dizer-se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto-Lei n.º 13/71 que,
pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser revogado
por aquela lei.
Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador” (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.)
Ora, afigura-se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição
de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras
municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão
do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos
específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
Realce-se que esta é, aliás, a tese da recorrente.
Com efeito, nas suas conclusões a recorrente não refere em parte alguma qual a norma que lhe
confere competência para a emissão do licenciamento em causa.
Pelo contrário, em vários pontos das Conclusões, designadamente, nos pontos 12, 15, 22, 23, 26
e 27, a recorrente fala sim na sua competência para a emissão de parecer.

2736
No entanto, a recorrente acaba por concluir, invocando jurisprudência deste Supremo Tribunal
que “o licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal que tem de ser precedido de
um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade de uma estrada nacional, o que
significa que aquela entidade não vem licenciar a publicidade, mas sim autorizar a sua afixação junto
das estradas nacionais, que são campos de aplicação completamente diferentes.”
Concluindo-se que “(…) a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E., para afixação de publicidade constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do DL 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer
mencionado no n.º 2 do art.º 2º do DL 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório”
(Acórdão proferido no processo 0243/09, de 25/6/2009)”.
Afigura-se, porém, que esta tese, além de não ter apoio legal, conduziria a resultados absurdos.
Vejamos.
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é vinculativo, mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (Lições de Direito Administrativo, 2ª ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.), os pareceres
“enquanto avaliações jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham ou
não de ser solicitados pelo órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme tenham,
ou não, de ser seguidos pelo órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres previstos
em normas jurídicas são, salvo disposição expressa em contrário, obrigatórios e não vinculantes”.
Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que se refere
o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.
Em segundo lugar, tratando-se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde com
a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar a constituição
de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos administrativos em
sentido estrito (Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p.145.), embora com conteúdos diferentes.
As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (Cfr. ob. cit., p. 145.), actos
administrativos favoráveis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos” ou
extinguem obrigações, distinguindo-se as autorizações propriamente ditas das licenças. As primeiras,
também conhecidas por autorizações permissivas, caracterizam-se por permitirem “o exercício pelos
particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo pré-existente, apenas condicionado
pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo por ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam-se a constituir “direitos subjectivos
em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição relativa (preventiva) pela lei, uma
vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que justificou a proibição legal”.
Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair
simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes, visaria
o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de publicidade comercial. O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para liquidar
taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta, proibida no
art. 205º do CPPT.
Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição
de mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios,
precedido de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada. O
que significa que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento dos
municípios e não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades com
jurisdição nos locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar os
interesses visados pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental e, ao
mesmo tempo, a segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de ver as
coisas, existe apenas uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como pretende
a recorrente.
Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem posta
não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71 se
encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas no
mencionado diploma ainda se mantêm ou não.
No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação de
taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º do Decreto-Lei
n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro. E o que se
conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou de ter competência para
liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitária, uma vez que a sua intervenção
se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria das câmaras
municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.».
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Por conseguinte, de acordo com o enquadramento legal explicitado, mesmo admitindo que o
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, se mantém em vigor, a verdade é que não oferece dúvidas que
por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76 e, posteriormente, da Lei n.º 97/88, o inciso “aprovação
ou licença” constante do art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, foi derrogado e desgraduado
na emissão de “parecer” das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada.
Deve, assim, o procedimento ser iniciado junto das câmaras municipais que procederão à consulta das
entidades competentes para a emissão do respectivo parecer.
E limitando-se a competência da recorrente (EP) à emissão de parecer, no âmbito do procedimento
de licenciamento, da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei
n.º 97/88, não lhe pode competir a iniciativa de liquidar as taxas por tal licenciamento ser agora da
competência das Câmaras Municipais.
Concordando com a doutrina anteriormente exposta apenas há que referir que o argumento invocado pelo recorrente no sentido de que o DL 13/71 permanece em vigor já que se assim não fosse o
legislador o teria revogado expressamente por ter tido várias ocasiões para o poder ter feito não é de
modo algum convincente pois aqueles que sustentam tese oposta poderiam igualmente argumentar que
se o legislador não toma posição contrária à tantas vezes sustentada nas várias decisões dos Tribunais
é porque está de acordo com elas e com a consequente interpretação dos diplomas em causa.
E se como diz a recorrente o Decreto Lei 25/2004 de 24 de Janeiro, que operou a actualização
das taxas a pagar pelas autorizações e licenças para implantação de tabuletas ou objectos de publicidade concedidas pela EP, traduz a intenção inequívoca de o legislador manter em vigor o DL 13/71
há, apenas, como sustenta o Mº Pº neste Supremo, que interpretar esse mesmo diploma legal e retirar
dele o sentido útil da norma que procede a tal actualização tendo em conta a conjugação das áreas de
competência das duas entidades –EP e Câmaras Municipais -competindo a estas o licenciamento da
publicidade comercial nas áreas dos respectivos concelhos nos termos dos já referidos artigos 1º n.º1 e
2.º n.ºs 1 e 2 da Lei 97/88 de 17 Agosto e às EP o licenciamento de publicidade não comercial na área
da sua jurisdição nos termos do DL 330/90 de 23 de Outubro
DECISÃO:
Tendo a sentença recorrida como se deixou já referido decidido face à factualidade dada como provada de acordo com a jurisprudência uniforme de que o acórdão transcrito é reflexo, acordam os juízes da
Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Fonseca Carvalho (relator) — Dulce Neto — Francisco Rothes.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Execução de sentença. Recurso jurisdicional. Competência.
Sumário:
I – No regime dos recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à
jurisdição administrativa e tributária é aplicável o regime previsto no CPTA como
legislação subsidiária, por força do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT.
II – O recurso per saltum previsto no art. 151.º do CPTA só é admitido desde que se
encontrem preenchidos os requisitos seguintes: (i) o fundamento do recurso consista
apenas na violação de lei substantiva ou processual; (ii) o valor da causa, fixado
segundo os critérios estabelecidos nos arts. 32.º e segs., seja superior a três milhões
de euros ou seja indeterminável (n.º 1 do art. 151.º); (iii) incida sobre decisão de
mérito; (iv) o processo não verse sobre questões de funcionalismo público ou de
segurança social (n.º 2 do art. 151.º).
III – A tal não obsta o disposto nos arts. 26.º e 38.º do ETAF, pois, sendo certo que a
repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos,
nada obsta a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição
hierárquica, regulem de modo que conduza a resultado diverso (como sucede, v.g.,
no art. 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão
do n.º 2 do art. 279.º do CPPT).
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Processo n.º 486/14-30.
Recorrente: A…………, SA.
Recorrido: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A…………, SA, inconformada, recorreu da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto (TAF do Porto), datada de 30 de Setembro de 2013, que julgou improcedente a execução de
sentença de anulação de acto administrativo, que tinha interposto contra a Autoridade Tributária e
Aduaneira (AT).
Alegou, tendo concluído como se segue:
i. Tal como consta dos presentes autos, a petição inicial visava a execução de uma sentença na
qual se requeria a condenação da AT a reconstituir a situação jurídica que existiria se não tivesse sido
praticado o acto tributário de determinação do VPT, compreendendo, por isso o pagamento da
quantia indevidamente liquidada sobre aquele VPT judicialmente anulado, acrescida de juros
indemnizatórios e moratórios - nos termos do artigo 100.º da LGT e 173.º do CPTA.
ii. Segundo o Tribunal a quo, para que fosse possível reconstituir a situação que existiria se o acto
ilegal não tivesse sido praticado, era necessário que no julgado anulatório contivesse, para além da
anulação do acto de determinação do VPT, a condenação da AT proceder à devolução do imposto
ilegalmente liquidado com base naquele valor.
iii. Note-se, antes de mais, que, como o próprio Tribunal a quo reconhece, os actos de liquidação
de IMI que foram efectuados tendo por base o VPT judicialmente anulados são ACTOS CONSEQUENTES que, como tal, SÃO NULOS — nos termos do artigo 133.º n.º 2 i) do CPA.16
iv. A determinação do VPT de um imóvel antecede, naturalmente, o acto de liquidação de IMI,
uma vez que constitui base de incidência desta, pelo que anulação do acto de avaliação, como acto
antecedente, acarreta, de forma inevitável e automática, a nulidade do acto de liquidação de IMI
consequente e, em sede de execução do julgado anulatório, a sua integral restituição com juros.
v. Segundo é entendimento da melhor Doutrina: “A anulação judicial do acto tributário implica
a anulação de todos os seus efeitos ex tunc, pelo que tudo se deve passar como se ele não houvera
sido praticado.17 (...) Importando a reparação, em grande número de casos, a prática de actos administrativos consequentes e tendo estes actos a natureza de actos de administração activa, é lógico
que lhe caiba, segundo os princípios do direito administrativo continental, em primeira mão e em
primeiro lugar, a possibilidade de emenda dos efeitos lesivos provocados ao particular. 18»
vi. É que, “(...) a execução da sentença anulatória do acto administrativo consiste na prática
pela Administração — a quem incumbe tirar as consequência da anulação — dos actos e operações
materiais necessárias à reintegração da ordem jurídica violada de molde a que seja restabelecida a
situação que o interessado tinha à data do acto ilegal e a reconstituir, se for caso disso, a situação
que o mesmo teria se o acto não tivesse sido praticado.19”
vii. «No âmbito da execução de sentenças a Administração deve procurar reconstituir a situação
actual hipotética, isto é, deve repor a situação que existiria se o acto ilegal não tivesse sido praticado,
o que passa pela reparação de todos os danos sofridos em resultado da prática daquele acto. E, porque assim, a execução do julgado só pode considerar-se concluída quando hajam sido cumpridas
todas as operações necessárias à colocação do Exequente na posição em que se encontraria não
fora a prática do acto.»20.
viii. A sufragar-se a posição defendida pelo Tribunal a quo, a Recorrente, na qualidade de Contribuinte, ainda que na posse de uma decisão judicial anulatória da determinação do VPT, ver-se-ia
na contingência de propor uma nova acção judicial autónoma - eventualmente uma acção para
reconhecimento de direito em matéria tributária (?) - de modo a que lhe fosse reconhecido o direito a
ser restituída do imposto relativo às liquidações nulas.
ix. Por outro lado, aquando da notificação das liquidações de IMI sequentes ao acto de determinação de VPT impugnado, a Recorrente tampouco teria forma de impugnar as mesmas — na medida
em que as ilegalidades apontadas eram próprias do procedimento avaliativo.
x. Mesmo não tendo a sentença exequenda referido, ipsis Iitteris, que da anulação da segunda
liquidação haveria lugar à anulação da liquidação do IMI, tal nunca implicará que a Exequente, ora
Recorrente, não possa, em sede de execução do julgado, peticionar o reembolso dos montantes
de IMI liquidados com base no VPT anulado — nos termos previstos nos artigos 47.º n.º 2 e n.º 3,
173.º n.º 1 e 2 do CPTA.
xi. Com efeito, “Face aos termos amplos em que o CPTA enquadra o dever de executar as sentenças de anulação, o demandante poderá obter, no processo de execução de sentença anulatória,
não só o restabelecimento da situação que existiria se não tivesse sido praticado o acto anulado
— mediante a especificação pelo tribunal dos actos e operações materiais necessários para esse
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efeito -. como também a imposição à Administração da prática de um novo acto administrativo que
substitua o anterior (cfr. art. 173º)»21.
xii. Tal significa que a execução do julgado anulatório não se basta com a mera anulação do
acto de determinação do VPT, por parte da AF, mas a essa anulação deve acrescer uma conduta
positiva da AF, no sentido de reconstituir a situação jurídica que existiria caso a decisão anulada não
tivesse sido praticada - o que apenas será possível na medida em que o administrado sela reembolsado
das quantias de imposto liquidadas com base no acto administrativo anulado.
xiii. Ao decidir como decidiu, o Tribunal a quo, não teve em conta a supremacia do direito à plena
e imediata reconstituição da legalidade da situação jurídico-tributária, incorrendo em errada interpretação e aplicação da lei — mormente do disposto nos artigos 100.º da LGT, 47º n.º 2 b) e 3, 173.º n.º 1
e 2 do CPTA — a impor a anulação da decisão recorrida.
Nestes termos e nos melhores de direito, deve conceder-se provimento ao presente recurso,
revogando-se a decisão recorrida, o que se deverá fazer por obediência à Lei e por imperativo de
JUSTIÇA!
Contra-alegou a recorrida, tendo concluído:
a) Vem o presente recurso interposto contra a douta sentença de 30/09/2013, proferida pelo Tribunal
Administrativo e Fiscal do Porto, nos autos supra identificados, que julgou improcedente a execução
de julgado acima identificada.
b) Em causa está a execução de uma sentença proferida pelo TAF do Porto, no processo de Impugnação Judicial n.º 2585/10.4 BEPRT, que ordenou a anulação da segunda avaliação do prédio inscrito
na matriz sob o artigo P5588º, da freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos.
c) Entende a R. que o Tribunal a quo, ao julgar improcedente a execução de julgado, incorreu em
erro de julgamento da matéria de direito.
d) A ora R. recorre daquela decisão, ao abrigo do disposto nos artigos 142º/1 e 144º do CPTA,
invocando, essencialmente o seguinte:
- A execução da sentença requeria a condenação da AT a reconstruir a situação jurídica que existiria se não tivesse sido praticado o acto tributário de determinação do VPT, incluindo o pagamento de
quantia indevidamente liquidada sobre o VPT judicialmente anulado, acrescido de juros indemnizatórios
e de mora (artigos 100º da LGT e 173º do CPTA);
- O Tribunal ao determinar que os actos de liquidação de IMI que foram efectuados tendo por base
o VPT judicialmente anulado, são actos consequentes, e como tal são nulos nos termos do artigo 133º/2
alínea i) do CPA;
- Assim, caberia ao Tribunal incumbir a AT, por força do caso julgado, retirar todas as consequências do julgado anulatório, restituindo o imposto relativo às consequentes liquidações nulas;
- Deste modo, mesmo que a sentença exequenda não tenha referido, ipsis verbis, que da anulação
da segunda avaliação haveria lugar à anulação da liquidação de IMI, tal nunca implicará que a ora R.
não possa peticionar o reembolso dos montantes de IMI liquidados com base no VPT anulado, nos
termos previstos no artigo 173º/2 do CPTA;
- Ao decidir desta forma, o Tribunal a quo não teve em conta a supremacia do direito à plena e
imediata reconstituição da legalidade da situação jurídico-tributária, incorrendo em errada interpretação
e aplicação da lei. (artigos 100º da LGT, 47º/2 al.b) e 3, 173º/1 e 2 do CPTA.
e) A recorrente interpôs os presentes autos recursivos, nos termos dos artigos 142.º n.º 1 e 144.º
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), para o Supremo Tribunal Administrativo.
f) Por conseguinte, e salvo o devido respeito, o recurso da decisão do TAF do Porto para o Supremo
Tribunal de Justiça, configura-se, nos termos do art.º 151.º do CPTA, como um recurso de revista per
saltum.
g) Tendo este natureza absolutamente excepcional, só admissível “nos precisos e estritos termos
em que o legislador o consagrou, ou seja apenas deve ser admitido para 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.”
h) Impendendo sobre a requerente o ónus de demonstrar, a verificação daqueles requisitos, tal
não aconteceu.
i) Sendo pois inadmissível o recurso da decisão do TAF do Porto para o Supremo Tribunal Administrativo, o que se requer com todas as legais consequências.
Não obstante,
j) Em sede recursiva, a recorrente alega, em suma, que muito embora esteja em causa o cumprimento de uma decisão anulatória de um acto administrativo, está em causa o “pagamento da quantia
indevidamente paga sobre aquele VPT judicialmente anulado, acrescido de juros indemnizatórios e
moratórios”.
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k) No entanto, o pressuposto do processo de execução de julgados para pagamento de quantia
certa, é a existência de um título executivo, do qual resulte claramente definido o conteúdo da prestação
ou prestações devidas, assim como dos eventuais juros moratórios que julgue devidos.
l) A sentença, objecto de execução de julgado, não determina, como pretende dar a entender a
requerente, o pagamento de qualquer quantia pecuniária, mas que se julgue procedente, por provada,
a presente impugnação e, em consequência anulo a segunda avaliação do prédio urbano inscrito na
matriz sob o artigo n.º P5588, da freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos, que lhe atribuiu
o Valor Patrimonial Tributável de €1.792.240,00.”
m) A recorrente parece esquecer que a execução de sentenças anulatórias de actos administrativos
e a execução para pagamento de quantia certa, são realidades absolutamente diferentes e distintas.
n) A argumentação da R. levaria ao limite de que a Administração, independentemente de qualquer
procedimento, deveria imediatamente cumprir, pagando aquilo que esta entende ser o devido pois “tendo
presente a ratio do artigo 100.º da LGT, a AT não deveria dispor, sequer, de um prazo (seja de 30 dias
ou 3 meses) para executar espontaneamente a sentença, na medida em que essa obrigação nasce logo
após o trânsito da sentença, sendo esta dilação de prazo incompatível com a aquela norma”.
o) Como se pode constatar do Processo Administrativo, junto aos autos “a plena reconstituição
da situação que existiria se não tivesse sido cometida a ilegalidade”, não se limita a uma “obrigação
de pagar” são necessárias várias operações para a anulação do acto de segunda avaliação, que não se
integram num dever de indemnizar.
p) Assim, decidiu e bem, o TAF do Porto que: “A Administração Tributária dispõe do prazo de
3 meses (...) para proceder à execução da decisão.”
q) A anulação, por sentença de um acto administrativo, constitui a Administração no dever de
proceder aos actos jurídicos e operações materiais necessários à reintegração efectiva da ordem jurídica
violada, mediante a reconstituição da situação que existiria se o acto ilegal não tivesse sido praticado,
tendo por base os factos e o direito vigente à data do acto anulado (o que decorre do princípio tempus
regit actus) — cf. artigos 173º, n.º 1 e 175º, n.º 2 do CPTA
r) Relativamente aos Efeitos da Sentença, destacamos os efeitos processuais, e neste, o Caso
Julgado. Dentre os efeitos processuais, o mais importante é o caso julgado ou efeito de caso julgado,
tendo como principais características: Imodificabilidade, irrepetibilidade, Imunidade, Superioridade,
Obrigatoriedade, Executoriedade e Invocabilidade.
s) Ora, como se vê da sentença junta aos autos, a acção intentada pela ora R. foi julgada “procedente, por provada, e em consequência anulada a segunda avaliação do prédio urbano inscrito na matriz
sob o artigo n.º P5588 da freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos, que lhe atribuiu o Valor
Patrimonial Tributável de € 1.792.240,00.
t) Ora Vejamos o que decidiu o Tribunal na Execução de Julgado intentada com base naquele
título executivo:
i. Da decisão da Impugnação Judicial foi determinado a anulação da segunda avaliação do prédio
acima descrito;
ii. Competia, assim, à AT, nos termos do artigo 100º da LGT o dever de executar a sentença em
causa;
iii. A AT, deveria ter executado o julgado no prazo de 3 meses nos termos do artigo 175º/1 do
CPTA, não tendo até à presente data cumprido o julgado;
iv. Na acção de Execução de Julgado, a então requerente peticionou o pagamento do montante
de € 10.582,01, acrescido de juros de mora vincendos até integral pagamento, o valor de € 3.060,00 a
titulo de custas de parte, juros moratórios e indemnizatórios;
v. Para que a sentença seja cumprida, a AT terá de anular a segunda avaliação do prédio urbano,
e, consequentemente a conclusão da avaliação do imóvel;
vi. Só após aquele acto, é que a AT fica obrigada à plena reconstituição da legalidade do acto;
(artigo 100º da LGT)
vii. Na petição, a então requerente não peticiona a anulação do acto da segunda avaliação, mas sim
a restituição do montante de € 7.168,96, juros indemnizatórios e moratórios no valor de €10.582,01;
viii. Assim, não pode o Tribunal condenar a executada no referido pedido, uma vez que não é essa
a decisão proferida na sentença do processo de impugnação 2585/10.4 BEPRT e processo nº2585/10.4-A
BEPRT, e não foi esse o pedido efectuado pela então exequente;
ix. Nos termos do artigo 609º/1 do CPC, o Tribunal fica limitado ao pedido efectuado, pelo que
não pode condenar a executada ao cumprimento do julgado, pelo que terá de ser improcedente o pedido;
x. Quanto às custas de parte e juros moratórios, o meio processual próprio é a Execução por custas,
pelo que nesta parte também improcede a pretensão da então requerente.
u) No âmbito do princípio da tutela jurisdicional efectiva, no plano da tutela executiva, em que
se põe à disposição de quem tenha obtido uma decisão jurisdicional, com força de caso julgado, as
formas processuais adequadas à materialização dessa decisão, com vista à obtenção da sua execução,
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a exequibilidade extrínseca da pretensão é condicionada pelo título executivo, que determina o fim e
os limites da acção executiva, com prevalência para a sua parte decisória.
v) Atento o princípio da vinculação do pedido inerente a uma posição neutra e imparcial do juiz
perante as causas que lhe são submetidas para apreciação, em sede executiva, a pretensão da então
requerente não pode extravasar os limites objectivos do caso julgado formado pela sentença, que não
impôs à Administração, para além do dever de anular a segunda avaliação, qualquer anulação ou declaração de nulidade das liquidações de IMI.
w) O objecto da condenação na anulação de uma segunda avaliação de um imóvel, pressupõe que
a AT proceda a uma nova avaliação do imóvel, como aliás já foi efectuado. (DOC. 1)
x) Porém, não pode existir uma tão ampla intervenção do juiz, porquanto a R. pede a restituição
de €7.168,96, juros indemnizatórios e moratórios no valor de €10.582,01, e a decisão proferida quer em
sede de impugnação judicial, quer em Execução de Julgados se refere à anulação da segunda avaliação
do imóvel citado.
y) No que concerne ao pedido indemnizatório formulado na PI do petitório, a decisão do julgado
é totalmente omissa na sua apreciação, limitando-se, a final, a julgar improcedente a presente acção.
z) Como já se referiu anteriormente, a sentença constitui caso julgado nos precisos termos em
que julga (artigo 621º do CPC).
aa) Assim, na sua pronúncia exequenda, para execução da decisão judicial anulatória, o tribunal
não poderá ir mais longe do que antes declarou, sob pena de ultrapassar os limites do caso julgado.
bb) Quanto aos juros moratórios também já se pronunciou a sentença do julgado anulatório “No
que concerne à condenação de € 3 060,00 a título de custas de parte e juros moratórias de € 62.37,
importa realçar que os valores agora reclamados dizem respeito às custas de parte devidas no processo
de impugnação 2581/10.4, constante da nota discriminativa e apresentada nos termos do art. 25º e
26º do RCP”.
Nos termos supra expostos, e nos demais de Direito que V. Exas. doutamente suprirão, devem ser
julgadas improcedentes as pretensões recursivas da Recorrente.
O Ministério Público (MP) pronunciou-se pela improcedência da excepção de incompetência
arguida pela recorrente e pela procedência do recurso, devendo ser revogada a sentença recorrida e
condenar-se a entidade requerida a restituir o imposto indevidamente pago acrescido de juros, nos termos legais, no prazo legal de 30 dias. Para tal entende o MP que, “Uma vez que a entidade requerida
não procedeu à restituição oficiosa do imposto, como se lhe impunha, o recorrente pode, certamente,
exigir tal prestação em sede de execução de decisão que anulou o VPT com base no qual foi calculado
o IMI, nos termos do disposto no artº 47º/2 b)/3 do CPTA.” Entende portanto o MP que é inconcebível
que o recorrente tivesse de interpor uma acção de impugnação contra o acto de liquidação do IMI
consequente de acto anulado sendo por esse facto um acto nulo.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
1. Em 19 de janeiro de 2012 foi proferida sentença pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de
Porto, no processo que correu termos sob o n.º 2585/10. BEPRT, a qual transitou em julgado em 01 de
fevereiro de 2012 (cfr. fls. 74 a 77 do processo principal);
2. A impugnação foi julgada procedente e ordenada a anulação da segunda avaliação do prédio
urbano inscrito na matriz sob o artigo n.º P5588, da freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos, que lhe atribuiu o Valor Patrimonial Tributável de € 1.792.240,00. (cfr. fls. 74 a 77 do processo
principal);
3. Em 23.02.2012, veio a impugnante juntar aos autos cópia discriminativa e justificativa das
custas de parte, no valor de € 3 060,00 (fls. 81-A do processo principal);
4. Em 03.06.2012 a Fazenda Pública procedeu ao pagamento da conta (fls. 86 verso principal)
5. Em 04 de setembro de 2012, a exequente apresentou a petição inicial que motiva os presentes
autos, via mail, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Porto (cfr. fls. 1 dos autos;
Nada mais se levou ao probatório.
Há agora que conhecer do recurso que nos vem dirigido e, antes de mais, da excepção da incompetência em razão da hierarquia, arguida pela recorrida nas suas contra-alegações
A recorrida equaciona esta questão tendo presente o disposto no art. 151º do CPTA, de onde
conclui que não se mostram preenchidos os requisitos previstos em tal inciso legal para que possa ser
admitido o presente recurso.
Este entendimento tem sido sufragado pela jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal, entre
outros, nos acórdãos datados de 12/02/2014 e 15/01/2014, respectivamente, recursos n.ºs 01847/13 e
01495/12.
Mais recentemente foi reafirmada esta jurisprudência, entre outros, nos acórdãos datados de
09/07/2014, recursos, nºs. 0165/14 e 01007/12, os quais subscrevemos.
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Também agora se seguirá o mesmo entendimento e a mesma linha de raciocínio, terminando-se,
a final, por concluir pela incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal, sendo que se
seguirá de muito perto o que se deixou escrito naqueles acórdãos.
A execução das sentenças proferidas pelos tribunais tributários é regulada pelas normas sobre
processo nos tribunais administrativos, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 102º da LGT («A execução das sentenças dos tribunais tributários e aduaneiros segue o regime previsto para a execução das
sentenças dos tribunais administrativos.»), ou seja, pelo disposto nos arts. 157º e ss. do CPTA.
O presente recurso é interposto da sentença proferida nestes autos que improcedeu na totalidade
o pedido executivo que havia sido formulado.
Ou seja, o presente recurso jurisdicional encontra-se sujeito às regras previstas no CPTA, como
resulta do estatuído no n.º 2 do art. 279.º do CPPT («Os recursos dos actos jurisdicionais sobre meios
processuais acessórios comuns à jurisdição administrativa e tributária são regulados pelas normas sobre
processo nos tribunais administrativos».).
Com efeito, a execução de sentença constitui um meio processual comum à jurisdição administrativa e tributária e do art. 278.º do CPPT resulta inequivocamente que o regime de recursos que nele
se encontra previsto só se aplica aos processos regulados nesse mesmo Código. Pelo que, na falta de
indicação do regime de recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à jurisdição
administrativa e tributária há que aplicar o regime previsto no CPTA como legislação subsidiária, por
força do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT, sendo certo, além do mais, que toda a tramitação da
execução é regulada por este mesmo CPTA.
Neste contexto, importa ter em conta o disposto no art. 151.º, n.º 1, do CPTA, segundo o qual o
recurso per saltum para o Supremo Tribunal Administrativo só pode ocorrer «Quando o valor da causa
seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável e as partes, nas suas alegações, suscitem
apenas questões de direito (...)».
Como referem MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA
(Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativo, 3.ª edição, Almedina, 2010, anotação 1
ao art. 151.º, pág. 999.), este recurso per saltum só é admitido desde que se encontrem preenchidos os seguintes requisitos: «(a) o fundamento do recurso consista apenas na violação de lei substantiva ou processual;
(b) o valor da causa, fixado segundo os critérios estabelecidos nos artigos 32.º e seguintes, seja superior a
três milhões de euros ou seja indeterminável (artigo 151.º, n.º 1); (c) incida sobre decisão de mérito; (d) o
processo não verse sobre questões de funcionalismo público ou de segurança social (artigo 151.º, n.º 2)».
No caso, o valor da execução é de 10.228,96€ (juros e capital), que foi o indicado na petição
inicial.
Assim sendo, atento o disposto no art. 31.º, n.º 2, alínea c) do CPTA («2 - Atende-se ao valor da
causa para determinar:
[…]
c) Se cabe recurso da sentença proferida em primeira instância e que tipo de recurso».) e no já
citado n.º 1 do art. 151.º do mesmo código, verifica-se uma circunstância que, desde logo, exclui que o
recurso possa assumir-se como uma revista a dirigir ao Supremo Tribunal Administrativo e impondo-se,
consequentemente, observar o disposto no n.º 3 do mesmo art. 151.º do CPTA, segundo o qual «Se,
remetido o processo ao Supremo Tribunal Administrativo, o relator entender que as questões suscitadas ultrapassam o âmbito da revista, determina, mediante decisão definitiva, que o processo baixe ao
Tribunal Central Administrativo, para que o recurso aí seja julgado como apelação, com aplicação do
disposto no artigo 149.º».
Concluímos, portanto, pela incompetência, em razão da hierarquia, desta Secção de Supremo
Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso, sendo competente para o seu conhecimento
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Norte.
Nem se diga que ao caso não se aplica o disposto no art. 152.º do CPTA por a distribuição da
competência entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, no que
se refere ao contencioso tributário, dever ser a que resulta dos arts. 26.º e 38.º do ETAF, motivo por que
sempre competiria à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer
dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com exclusivo fundamento em matéria
de direito [cfr. art. 26.º, alínea b) do ETAF] e à Secção de Contencioso Tributário dos tribunais centrais
administrativos conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários, salvo o disposto na referida
alínea b) do art. 26.º [cfr. art. 38.º, alínea a) do ETAF].
Na verdade, sendo certo que a repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos, nada
obsta a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição hierárquica (Apesar de o
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais ter sido aprovado por lei (Lei n.º 13/2002, de 15 de
Fevereiro) e o Código de Procedimento e de Processo Tributário o ter sido por decreto-lei (Decreto-Lei
n.º 433/99, de 26 de Outubro), entre a lei e o decreto-lei não existe relação de hierarquia. Para maior
desenvolvimento, J. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Al-
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medina, 1983, pág. 166 e segs.), regulem de modo que conduza a resultado diverso noutras situações,
como sucede, v.g., no art. 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão do
n.º 2 do art. 279.º do CPPT.
Do exposto resulta que o presente recurso jurisdicional deve baixar ao Tribunal Central Administrativo Norte, para aí ser julgado como apelação.
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário acordam, em conferência, em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente para conhecer do presente recurso e ordenar a baixa dos autos ao competente Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso
Tributário), para que o recurso aí seja julgado como apelação (n.º 3 do art. 151.º do CPTA).
Custas pela recorrente, com t. j. em 1 UC
D.N.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Tabela do imposto de selo. Prédio urbano. Afectação.
Sumário:
Uma vez que o legislador não definiu o conceito de prédios (urbanos) com afectação
habitacional, e porque resulta do artigo 6.º do CIMI, subsidiariamente aplicável ao
Imposto do Selo previsto na nova verba n.º 28 da Tabela Geral, uma clara distinção
entre prédios urbanos habitacionais e terrenos para construção, não podem estes
ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba 28.1 da
TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios urbanos
com afectação habitacional.
Processo n.º 503/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – RELATÓRIO
A…………….., SA, NIPC ……….., veio deduzir Impugnação Judicial, da decisão que lhe
indeferiu a reclamação graciosa interposta contra a liquidação de imposto de selo de 07/11/2012, no
montante de € 6.572,41.
Por sentença de 28 de fevereiro de 2014, o TAF de Loulé, julgou a impugnação procedente.
Reagiu a Fazenda Pública, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes
conclusões:
a) A questão decidenda é a interpretação da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS)
aditada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, em articulação com o art.º 6.º n.º 1 alínea f) i) dessa mesma Lei;
b) Com a alteração introduzida pela citada Lei, o IS passou a incidir também sobre a propriedade,
usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos cujo VPT constante da matriz, nos termos do CMI,
seja igual ou superior a € 1 000 000,00 (vide verba n.º 28 da TGIS);
c) No CIS não há qualquer definição sobre os conceitos de prédio urbano, terreno para construção e afectação habitacional, pelo que terá que se aplicar o disposto no CIMI, para aferir da eventual
sujeição a IS (Cfr. art.º 67.º n.º 2 do CIS redacção dada pela Lei n.º 55-A/2012);
d) O art.º 2.º n.º 1 do CIMI define o conceito de prédio e o art.º 6.º n.º 1 do CIMI dispõe acerca
das espécies de prédios urbanos existentes, integrando neste conceito os terrenos para construção;
e) A noção de afectação do prédio urbano está subjacente à avaliação dos imóveis, corresponde
ao valor incorporado ao imóvel em função da utilização a que está afecto, constituindo um facto de
distinção determinante para efeitos de avaliação (coeficiente), porquanto;
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f) Na avaliação dos terrenos para construção, o legislador optou pela aplicação da metodologia de
avaliação dos prédios urbanos em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes
previstos no art.º 38.º do CIMI, nomeadamente, o coeficiente de afectação previsto no art.º 41.º desse
código;
g) E tal resulta da imposição legal prevista no n.º 2 do art.º 45.º do CIMI, ao remeter para o valor
das edificações autorizadas ou previstas no terreno para construção (Vide Ac. do TCA do Sul, 2012/02/14,
proc. 04950/11 e Ac. do STA, 2010/02/10, proc. 01191/09);
h) Para efeitos de determinação do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do coeficiente de afectação em sede de avaliação, pelo que a sua consideração para efeitos de aplicação da
verba n.º 28 da TGIS não pode ser “desprezada”, já que;
i) Na aplicação daquele coeficiente deve levar-se em consideração a classificação dos prédios
urbanos (cfr. art.º 6.º n.º 2 do CIMI), norma que estabelece como critérios a eleger, com base nessa
classificação dos prédios, em primeiro lugar, o licenciamento dos edifícios ou construções ou, na falta
de licenciamento, o destino normal dos imóveis;
j) O regime de avaliação do valor patrimonial dos terrenos para construção está previsto no art.º 45.º
do CIMI e o seu modelo é semelhante ao dos edifícios construídos, embora tenha como suporte o edifício a construir, tomando por base o respectivo projecto;
k) O valor do terreno para construção corresponde a uma expectativa jurídica, que se traduz num
direito de nele se vir a construir um prédio com determinadas características e valor;
l) É essa expectativa consubstanciada na produção de uma riqueza materializada num imóvel a
construir que faz aumentar o valor do património do proprietário do terreno para construção, logo que
o imóvel passa a poder ser qualificado como terreno para construção;
m) O legislador, na avaliação dos terrenos para construção, separa 2 partes do terreno:
n) a parte do terreno onde vai ser implantado o edifício a construir, cuja área de implantação se
situa dentro do perímetro previsto de fixação do edifício a construir no solo. A determinação do valor
dessa parte do terreno resulta da avaliação do edifício a construir, como se já estivesse construído,
utilizando-se para tal o projecto de construção aprovado. Efectuada essa determinação do valor, reduz-se o valor apurado a uma percentagem entre 15% e 45% (cfr. art.º 45.º n.º 2 do CIMI) devido ao prédio
ainda não estar concluído;
o) e a parte do terreno adjacente à área de implantação, o valor desta parte do terreno é apurado
da mesma forma que se determina o valor da área do terreno livre e da área do terreno excedente para
efeitos de qualquer imóvel urbano, levando em consideração o disposto no art.º 40.º n.º 4 do CIMI;
p) Daqui ser forçoso concluir que, a utilização do coeficiente de afectação na determinação do
VPT dos terrenos para construção deriva da lei, quando estabelece que o valor da área da implantação
é determinado em função do valor das edificações autorizadas ou previstas, resultando tal da aplicação
do sistema geral de avaliações de prédios urbanos ao projecto de construção em causa, na avaliação do
valor patrimonial dos terrenos para construção;
q) Além disso, a indicação da afectação habitacional dos terrenos para construção decorre da
iniciativa do contribuinte, nos termos do art.º 37.º do CIMI, ou decorre da avaliação geral, com base
nos elementos fornecidos pela Câmara Municipal;
r) O entendimento da AT é que o conceito de “prédios com afectação habitacional” para efeitos
do disposto na verba n.º 28 da TGIS, compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para
construção, desde logo atendendo ao elemento literal da norma, já que,
s) O legislador não refere “prédios destinados a habitação” antes tendo optado pela noção “afectação
habitacional”. Expressão diferente e mais ampla cujo sentido há-de ser encontrado na necessidade de
integrar outras realidades para além das identificadas no art.º 6.º n.º 1 alínea a) do CIMI;
t) Por outro lado, muito antes da efectiva edificação do prédio, é possível apurar e determinar a
afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que estabelecem o modelo
de organização espacial do território municipal;
u) Logo, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de
aplicação da verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto, a terrenos para construção com essa afectação;
v) Embora, a douta sentença tenha acompanhado de perto a fundamentação constante da decisão
do CAAD de 02/10/2013, proc. 53/2013-T, que decidiu que um “prédio com afectação habitacional”
não poderá ser apenas um prédio licenciado para habitação ou destinado a esse fim (isto é, não bastará
que seja um “prédio habitacional”), tendo de ser um prédio que tenha já efectiva afectação a esse fim”,
consideramos que,
w) Salvo melhor opinião, tal entendimento não resulta nem do pensamento legislativo nem tem
o mínimo de correspondência verbal com a letra da lei aqui em causa;
x) A douta sentença padece de erro de julgamento de direito, quando decidiu considerar que um
terreno para construção não implica uma afectação habitacional subsumível à verba n.º 28 da TGIS,
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violando assim, o disposto nos art.ºs 41.º, 45.º, 37.º e 38.º do CIMI, art.º 9.º nº1 do CC e art.º 11 nº1
da LGT.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e consequentemente revogada a douta
sentença recorrida, mantendo-se a liquidação impugnada, assim se fazendo Justiça.
Contra alegou a entidade recorrida concluindo da seguinte forma:
“A. O thema decidendum do recurso respeita em saber se no âmbito objectivo de incidência da
verba 28. e 28.1. da TGIS, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-A/2012, se devem incluir os
terrenos para construção com valor patrimonial tributário igual ou superior a 1 milhão de Euros.
B. Para a Recorrida, os terrenos para construção não se incluem na previsão da norma constante
da verba 28 e 28.1. da TGIS, redacção conferida pela Lei n.º 55- A/2012 de 29.10, por não possuírem
afectação habitacional.
C. O Prédio da Recorrida é um terreno para construção, sem qualquer edificação, projecto ou
processo de licenciamento ou de comunicação prévia para construção elaborado ou submetido às entidades competentes e sem licença de utilização emitida.
D. O conceito de “prédio com afectação habitacional” formulado no CIS na verba 28 e 28.1 do
TGIS [na redacção da Lei n.º 55-A/2012] não tem equivalente terminológico ou jurídico com qualquer
outro conceito usado em legislação de natureza tributária, em particular no CIMI, código de aplicação
subsidiária expressa ex vi artigo 3º da Lei n.º 55-A/2012.
E. O legislador distingue no CIMI aquilo que é a classificação de prédios urbanos, prevista e
descrita no artigo 6º do CIMI, e a lista fechada dos tipos de afectação dos prédios edificados incluída
no artigo 41º n.º 1 do CIMI aplicável para efeitos de avaliação patrimonial dos prédios edificados.
F. A classificação do artigo 6º do CIMI é mais abrangente e estrutural do que a aplicação do coeficiente de afectação do artigo 41º n.º 1 prevista no mesmo código, sendo que esta apenas se aplica à
avaliação patrimonial dos prédios edificados para efeitos de CIMI enquanto a primeira é mais ampla e
releva para outras matérias como taxas de IMI e IMT, Estatuto dos Benefícios Fiscais e, recentemente
acrescenta-se, para efeitos da verba 28 e 28.1. do TGIS.
G. O artigo 6º do CIMI e a sistémica ínsita nesse código não autorizam a interpretação de que o
legislador com a redacção conferida pela Lei n.º 55- A/2012 de 29.10 à verba 28.1. do TGIS ao utilizar
o conceito “prédio com afectação habitacional” teria procurado ampliar as espécies e classificação de
prédios urbanos definida no artigo 6º n.º 1 do CIMI ou até criar um tertio genus, conforme é referido
pela Recorrente no artigo 24º das suas alegações.
H. o artigo 45.º do CIMI é o preceito legal definidor do valor patrimonial dos terrenos para construção, de acordo com um modelo de avaliação matemático que pondera um conjunto de coeficientes,
incluindo, mas não unicamente, o do edifício a construir com base nas potenciais características de uma
realidade que ainda não existe e que não está afecta imediata e concretamente ao terreno.
I. A interpretação literal da expressão linguística utilizada pela verba 28. [e 28.1] da TGIS parece
aproximar o conceito de “prédio com afectação habitacional” ao conceito definido no artigo 6º n.º 2
do CMI de “prédio habitacional” tal como foi adoptado na decisão arbitral do CAAD de 18.10.2013
(processo n.º 42/2013- T) que por essa via excluiu os terrenos de construção da norma de incidência
objectiva da verba 28.1. da TGIS.
J. A “afectação habitacional” implica a efectiva e concreta afectação de um prédio urbano a esse
fim - sendo esse o seu destino normal - e não apenas uma expectativa ou potencialidade de um prédio
urbano de um dia, mediante determinadas condições, vir a ter uma afectação habitacional.
K. A “afectação habitacional” inculca uma “ideia de funcionalidade real e presente”.
L. Os terrenos para construção, sem edificação, não cumprem por si esta afectação habitacional (i)
ou porque não tem licença de utilização ou (ii) porque, de acordo com a natureza das coisas, não estão
em condições de serem habitados, sendo o seu destino normal serem objecto de construção a edificar.
M. O conceito de Prédio com afectação habitacional é equivalente ao do prédio habitacional definido no CIMI excluindo-se da norma de incidência da verba 28.1 da TGIS os prédios que não possuam
essas características, como os terrenos de construção.
N. Além do elemento literal da verba 28.1 da TGIS expressa na Sentença, os elementos histórico e o
teleológico que permitem compreender a ratio legis e occaso legis que presidiram à elaboração, redacção
e inserção da verba 28 e 28.1 na TGIS, conferindo-lhe uma conotação de interpretação autentica como
é exemplo a apresentação pelo Governo na Assembleia da República da proposta de lei n.º 96/XII/2ª
de 20.09.2012 - que deu origem à Lei n.º 55-A/2012 de 29.10 — e a alocução do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais nessa Câmara legislativa no dia 11.10.2012.
O. Desde o momento da entrada em vigor da Lei n.º 55-A/2012 (e na redacção conferida por esta)
os arestos arbitrais e jurisprudenciais identificados supra tem sido unânimes na interpretação da não
incidência objectiva da verba n.º 28 e 28.1 da TGIS aos terrenos para construção urbana.
P. O artigo 194º da Lei nº83 — C/2013 de 31.12. procedeu à alteração da verba n.º 28.1 da TGIS,
passando a incluir na sua previsão os terrenos para construção.
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Q. A alteração legislativa operada pelo artigo 194º da Lei nº83 — C/2013 de 31.12 é reveladora
que o legislador não tinha incluído na previsão da norma e no âmbito objectivo de incidência da verba
28.1. da TGIS na redacção da Lei n.º 55-A/2012. os terrenos de construção.
R. A Lei n.º 83-C/2013 de 31.12, não contém qualquer afirmação ou referência expressa ao carácter
interpretativo no texto ou no preâmbulo do referido diploma legal, pelo que é uma norma inovadora e
não interpretativa, não incidindo sobre factos passados.
S. A obediência do legislador ao princípio constitucional da proibição da retroactividade da lei
fiscal plasmado no artigo 103º nº3º da Constituição da República Portuguesa (“CRP”) e cujo corolário
se materializa no artigo 12º n.º 1º da LGT afasta a aplicação [ou interpretação] retroactiva da nova lei
aos factos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor (1 de Janeiro de 2014), tal como é a situação
dos presentes autos.
T. Neste sentido, deverá ser mantida a decisão do Tribunal a quo, em razão da não incidência objectiva da norma constante das verbas 28 e 28.1. da TGIS (na redacção conferida pela Lei n.º 55-A/2012
de 29.10) aos terrenos de construção.
U. E consequentemente, confirmar a decisão do Tribunal a quo de anulação total da liquidação
do imposto de selo relativa ao Prédio, declarando a sua ilegalidade e anulação, em razão da errónea
qualificação do facto tributário e erro sobre os pressuposto de direito ex vi artigo 99º a) do CPPT e dos
artigos 4º e 6º da Lei n.º 55-A/2012 (por interpretação a contrario do disposto na verba 28 e 28.1 do
Tabela Geral de Imposto de Selo, quanto à afectação habitacional de terrenos de construção) e ainda o
artigo 135º do Código do Procedimento Administrativo
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
“A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Loulé, exarada a fls. 103/117, em 28 de fevereiro de 2014.
A sentença recorrida julgou procedente impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação
de Imposto de Selo, de 2012, no entendimento de que os terrenos para construção não estão abrangidos
pela norma de incidência da verba 28 da TGIS.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 135/139, que, como é sabido,
salvo questões de conhecimento oficioso, delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos
artigos 635.º/4 e 639º/1 do CPC, e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
A recorrida contra — alegou, tendo concluído nos termos de fls. 149/151, que aqui, também, se
dão por reproduzidos.
A questão controvertida consiste em saber se os terrenos para construção estão abrangidos pela
norma de incidência da verba 28 da TGIS, introduzida pela Lei 55-A/20l2, de 29 de Outubro.
Vejamos, pois.
De acordo com o artigo 6.º da Lei 55-A/2012, de 29 de Outubro, a tributação prevista na verba
28 da TGIS é, para o ano de 2012, efectuada à taxa de 0,5% sobre o VPT, desde que igual ou superior
a € 1.000.000,00, de prédios urbanos com afectação habitacional.
Da norma de incidência resulta que, quanto aos sujeitos passivos residentes, a obrigação de imposto
apenas ocorre relativamente aos prédios com afectação habitacional.
No caso em análise estamos perante um prédio em relação ao qual foi aprovado um projecto de
operação de loteamento, com potencialidades de edificação de construções com afectação habitacional.
Nos termos do disposto no artigo 67.º/7 do CIS, às matérias ali não reguladas respeitantes à verba
28 da TGIS aplica-se, subsidiariamente, o disposto no CIMI.
Dos artigos 2.º a 6.º do CIMI constam a noção de prédio, sua classificação e espécies.
Assim, nos termos do estatuído no artigo 6.º do CIMI os prédios urbanos dividem-se em habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, terrenos para construção e outros.
São habitacionais os prédios urbanos para tal licenciados ou, na falta de licença, que tenham como
destino normal a habitação.
Por sua vez são terrenos para construção os terrenos situados dentro ou fora de um aglomerado
urbano, para os quais tenha sido concedida licença ou autorização, admitida comunicação prévia ou
emitida informação prévia favorável de operação de loteamento ou de construção, e ainda aqueles que
assim tenham sido declarados no título aquisitivo, exceptuando-se os terrenos em que as entidades
competentes vedem qualquer daquelas operações, designadamente os localizados em zonas verdes,
áreas protegidas ou que, de acordo com os planos municipais de ordenamento do território, estejam
afectos a espaços, infra-estruturas ou equipamentos públicos.
O imóvel em causa nos autos não tem qualquer edifício construído, embora tenha a potencialidade
de virem a ser construídas edificações para habitação, pelo que é um terreno para construção e não um
prédio urbano habitacional.
Na verdade, um prédio urbano habitacional pressupõe que pode ser actual e efectivamente habitado, o que não é, manifestamente, o caso dos autos.
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O VPT dos prédios urbanos habitacionais é calculado nos termos do disposto no artigo 38.º do
CIMI, enquanto o VPT dos terrenos par construção é calculado nos termos do estatuído no artigo 45.º
do mesmo CIMI.
A nosso ver, no que concerne aos sujeitos passivos residentes a norma da verba 28 da TGIS, apenas
abrange os prédios habitacionais, como tal classificados no artigo 6.º do CIMI.
De facto, contrariamente à tese sustentada pela recorrente, Fazenda Pública, nada na lei parece
permitir concluir que o legislador do imposto de selo tenha pretendido alargar, para efeitos de incidência
de IS, as espécies de prédios urbanos elencadas no artigo 6.º do CIMI.
Por outro lado, a aplicação do coeficiente de afectação (ca) na avaliação dos terrenos para construção — a ser admitida — (A favor acórdão do STA, de 10 de Fevereiro de 2010, proferido no processo
n.º 01191/09 e contra acórdão do STA, de 19 de Novembro de 2009, proferido no processo n.º 0675/09,
disponíveis no sítio da internet www.dgsi.pt.) em nosso entendimento, não pode suportar a conclusão
de que a norma de incidência da verba 28 da TGIS, abrange, também, os terrenos para construção
com potencialidade de construção de edificações com afectação habitacional, uma vez que se reporta,
apenas a um dos elementos a considerar na avaliação do terreno, a saber, na determinação do valor das
edificações autorizadas ou previstas.
Como se refere na decisão arbitral da CAAD, de 18 de Setembro de 2013 (proferida no processo
n.º 49/2013-T, disponível no sitio da Internet www.caad.org.pt) “…se o legislador pretendesse abarcar
no âmbito de incidência do imposto outras realidades que não as que resultam da classificação regida
pelo art. 6.º do CIMIT tê-lo-ia dito expressamente. Mas não o faz, antes remetendo, em bloco, para os
conceitos e procedimentos previstos no referido código”.
Salvo melhor juízo, a interpretação sustentada pela recorrente viola os normativos dos artigos 9.º
do CC e 11.º da LGT.
Que o legislador, intencionalmente ou não, não previu, na redacção inicial do preceito, a tributação em sede de IS da propriedade sobre terrenos para construção parece resultar da LOE para 2014,
Lei 83-C, de 31 de Dezembro, na qual, (artigo 194º), se prevê a alteração da verba 28.1 da TGIS, de
modo a incluir «.. terreno para construção, cuja edificação, autorizada ou prevista, seja para habitação, nos termos do disposto no Código do IMI.» - (O STA tem sufragado, de forma reiterada, a tese,
ora sustentada, nomeadamente, nos acórdãos de 9 de Abril de 2014 e de 23 de Abril, proferidos nos
recursos números 0870/13, 0481/14, 0270/14, 0271/14 e 0272/14, todos eles disponíveis no sítio da
Internet www.dgsi.pt).
A sentença recorrida não merece, assim, censura.
Termos em que deve negar-se provimento ao recurso e manter-se a sentença recorrida na ordem
jurídica.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.
A………………….., SA, é proprietária do prédio inscrito na matriz predial urbana de ………….
sob o artigo 12.170 - cfr. fls. 21 dos autos.
2.
A Caderneta Predial Urbana do prédio referido em 1., que aqui se dá por integralmente reproduzida, tem, no que ora interessa, o seguinte teor:
“(…)
DESCRIÇÃO DO PRÉDIO
Tipo de Prédio: Terreno para Construção
DADOS DE AVALIAÇÃO
(…)
Tipo de coeficiente de localização: Habitação
(…)
Ca [Coeficiente de afectação]: 1,00
(…)”
— cfr. fls. 21 dos autos.
3.
Em 7 de Novembro de 2012, foi emitida a liquidação de Imposto de Selo n.º 2012.001872048,
no valor de € 6,572,41, relativa ao prédio identificado em 1., efectuada ao abrigo do artigo 6º, n.º 1,
alínea f), ponto i), da Lei n.º 55-A/2012 (acto impugnado) - cfr. fls. 20 dos autos.
4.
No dia 21 de Março de 2013, A…………………, SA, deduziu Reclamação Graciosa contra a
liquidação identificada no ponto anterior — cfr. fls. 2 do procedimento de Reclamação Graciosa.
5.
Em 5 de Junho de 2013, substituta da chefe de Divisão de justiça tributária indeferiu (acto impugnado) aquela reclamação –cfr. fls. 83 do procedimento de reclamação graciosa.
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3 – DO DIREITO
A questão que se coloca no presente é a de saber qual o âmbito de incidência da verba n.º 28.1. da
Tabela Geral de Imposto de Selo (TGIS), na redacção dada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro,
particularmente se ela inclui terrenos para construção, ou, mais precisamente, se os terrenos para construção com valor patrimonial tribunal igual ou superior a € 1.000.000 podem subsumir-se no conceito
de prédios urbanos “com afectação habitacional” a que alude a referida verba.
A sentença recorrida, julgou procedente a impugnação deduzida pela ora recorrida contra o acto
de liquidação de Imposto do Selo relativo a 2012, no valor de €6.572,41,anulando-o e determinando a
restituição à impugnante do imposto pago acrescido de juros indemnizatórios, no entendimento de que
mostrando-se provado que o prédio objecto de tributação é um terreno para construção, a liquidação
enferma de vício de violação daquela verba n.º 28.1, por erro sobre os pressupostos de direito, que
justifica a declaração da sua ilegalidade e anulação.
Discorda do decidido a Fazenda Pública, imputando à sentença recorrida erro de julgamento por
errada interpretação e aplicação da verba 28.1 da TGIS, no entendimento segundo o qual naquela
norma de incidência estão abrangidos os terrenos para construção que tenham como destino definido
a construção dum edifício habitacional, como alegadamente resulta da letra da lei.
A recorrida defende a manutenção do julgado recorrido
Vejamos.
Desde já se adianta que o presente recurso não merece provimento e que a sentença deve ser
confirmada pelas razões que ficaram devidamente explicitadas nos acórdãos proferidos por esta Secção
no dia 9 de Abril 2014, nos processos nºs 1870/13 e 48/14, e no dia 23 de Abril de 2014, nos processos
n.º 270/14, 271/14 e 272/14 (Sendo que nos quatro primeiros acórdãos citados o ora relator interveio
como 2º Adjunto) nos quais se decidiu que os “terrenos para construção” não podem ser considerados,
para efeitos de incidência do Imposto do Selo prevista na Verba 28.1 (na redacção da Lei n.º 55-A/2012),
como prédios urbanos com afectação habitacional.
Trata-se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com ela continuarmos a concordar integralmente, pelo que nos limitaremos a reproduzir o que sobre a questão ficou dito no referido acórdão
proferido no processo n.º 1870/13:
«O conceito de “prédio (urbano) com afectação habitacional” não foi definido pelo legislador.
Nem na Lei n.º 55-A/2012, que o introduziu, nem no Código do IMI, para o qual o n.º 2 do artigo 67.º
do Código do Imposto do Selo (igualmente introduzido por aquela Lei), remete a título subsidiário.
E é um conceito que, provavelmente mercê da sua imprecisão – facto tanto mais grave quanto é um
função dele que se recorta o âmbito de incidência objectiva da nova tributação -, teve vida curta,
porquanto foi abandonado aquando da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2014
(Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro), que deu nova redacção àquela verba n.º 28 da Tabela Geral,
e que recorta agora o seu âmbito de incidência objectiva através da utilização de conceitos que se
encontram legalmente definidos no artigo 6.º do Código do IMI.
Esta alteração - a que o legislador não atribuiu carácter interpretativo, nem nos parece que
o tenha –, apenas torna inequívoco para o futuro que os terrenos para construção cuja edificação,
autorizada ou prevista, seja para habitação se encontram abrangidos no âmbito da verba 28.1 da
Tabela Geral do Imposto do Selo (desde que o respectivo valor patrimonial tributário seja de valor
igual ou superior a 1 milhão de euros), nada esclarecendo, porém, em relação às situações pretéritas
(liquidações de 2012 e 2013), como a que está em causa nos presentes autos.
Ora, quanto a estas, não parece poder perfilhar-se a interpretação da recorrente, porquanto não
resulta inequivocamente nem da letra, nem do espírito da lei que a intenção desta tenha sido, ab initio,
a de abranger no seu âmbito de incidência objectiva os terrenos para construção para os quais tenha
sido autorizada ou prevista a construção de edifícios habitacionais, como resulta hoje inequivocamente
da verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo.
Da letra da lei nada de inequívoco decorre, aliás, pois ela própria ao utilizar um conceito que não
definiu e que também não se encontrava definido no diploma para o qual remeteu a título subsidiário
prestou-se, desnecessariamente, a equívocos, em matéria – de incidência tributária - em que a certeza
e a segurança jurídica deviam também ser preocupações cimeiras do legislador.
E do seu “espírito”, apreensível na exposição de motivos da proposta de lei que está na origem
da Lei n.º 55-A/2012 (Proposta de Lei n.º 96/XII – 2.ª, Diário da Assembleia da República, série A,
n.º 3, 21/09/2012, p. 44, disponível em www.parlamento.pt) nada mais decorre senão a preocupação
de angariar novas receitas fiscais, sobre fontes de riqueza “mais poupadas” no passado à voragem
do Fisco que os rendimentos do trabalho, em particular os rendimentos de capitais, mais-valias mobiliárias e a propriedade, motivos estes que nenhum contributo relevante trazem ao esclarecimento
do conceito de “prédios (urbanos) com afectação habitacional”, porquanto o dão como assente, sem
preocupação alguma de o esclarecer. Tal esclarecimento terá, porém, surgido - como informado na
Decisão Arbitral proferida em 12 de Dezembro de 2013, no processo n.º 144/2013-T, disponível na
base de dados do CAAD -, aquando da apresentação e discussão na Assembleia da República daquela
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proposta de lei, nas palavras do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que terá referido
expressamente, conforme se colhe do Diário da Assembleia da República (DAR I Série n.º 9/XII – 2,
de 11 de Outubro, p. 32) que: «O Governo propõe a criação de uma taxa especial sobre os prédios
urbanos habitacionais de mais elevado valor. É a primeira vez que em Portugal é criada uma tributação
especial sobre propriedades de elevado valor destinadas à habitação. Esta taxa será de 0,5% a 0,8%
em 2012 e de 1% em 2013, e incidirá sobre as casas de valor igual ou superior a 1 milhão de euros”
(sublinhados nossos), donde se colhe que a realidade a tributar tida em vista são, afinal, e não obstante
a imprecisão terminológica da lei, “os prédio (urbanos) habitacionais”, em linguagem corrente “as
casas”, e não outras realidades.
O facto de se poder considerar que na determinação do valor patrimonial tributário dos prédios
urbanos classificados como terrenos para construção se deve levar em conta a afectação que terá a
edificação para ele autorizada ou prevista para determinação do respectivo valor da área de implantação (cfr. os nºs 1 e 2 do artigo 45.º do CIMI), não determina que os terrenos para construção possam
ser classificados como “prédios com afectação habitacional”, porquanto a afectação habitacional”
surge sempre no Código do IMI referida a “edifícios” ou “construções”, existentes, autorizados ou
previstos, porquanto apenas estes podem ser habitados, o que não sucede no caso dos terrenos para
construção, que não têm, em si mesmos, condições para tal, não sendo susceptíveis de serem utilizados
para habitação senão se e quando neles for edificada a construção para eles autorizada e prevista (mas
nesse caso não serão já “terrenos para construção” mas outra espécie de prédios urbanos – “habitacionais”, “comerciais, industriais ou para serviços” ou “outros” – artigo 6.º do CIMI).
Estranho seria, aliás, que a determinação do âmbito da norma de incidência tributária da verba
n.º 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo se encontrasse, ao fim e ao cabo, nas normas de determinação do valor patrimonial tributário do Código do IMI, e que a imprecisão terminológica do legislador
na redacção daquela regra fosse, afinal, elucidada e finalmente esclarecida por via de uma remissão,
indirecta e equívoca, para o coeficiente de afectação estabelecido pelo legislador em relação a prédios
edificados (artigo 41.º do Código do IMI).
Assim, atendendo a que um terreno para construção – qualquer que seja o tipo e a finalidade da
edificação que nele será, ou poderá ser, erigida – não satisfaz, só por si, qualquer condição para como
tal ser licenciado ou para se poder definir como sendo a habitação o seu destino normal, e referindo-se a norma de incidência do imposto do selo a prédios urbanos com “afectação habitacional”, sem
que seja estabelecido qualquer conceito específico para o efeito, não pode dela extrair-se que na
mesma se contenha uma potencialidade futura, inerente a um distinto prédio que porventura venha a
ser edificado no terreno.
Conclui-se pois, em conformidade com o decidido na sentença sob recurso que, resultando do
artigo 6.º do Código do IMI uma clara distinção entre prédios urbanos “habitacionais” e “terrenos
para construção”, não podem estes ser considerados como “prédios com afectação habitacional” para
efeitos do disposto na verba n.º 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na sua redacção originária,
que lhe foi conferida pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro». (fim de citação)
Reitera-se esta jurisprudência, uma vez que a recorrente não aduz nova fundamentação que infirme
a orientação jurisprudencial supra assinalada
Conclui-se que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar a sentença recorrida.
4- Decisão:
Pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas a cargo da recorrente.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Aragão Seia — Dulce Neto.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Recurso Judicial de Decisão de Aplicação da Coima. Benefício Obtido com a Prática
da Infracção. Nulidade.
Sumário
I — A menção feita na decisão administrativa de aplicação da coima, de que «o agente
retirou um benefício económico com a prática da contra ordenação correspondente
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ao Imposto que a mercadoria em apreço, pagaria, caso, nas condições gerais, de
venda ao público, procedesse à sua comercialização», sendo que era ao arguido
que competia liquidar e pagar o IEC em causa, é bastante para lhe permitir saber qual o benefício económico que a autoridade administrativa considerou para
efeitos de fixação da coima.
II — A falta da quantificação do montante do imposto devido, na medida em que não
restringe de modo algum o direito de defesa da Arguida, não constitui vício de
fundamentação algum e, muito menos, pode constituir nulidade insuprível, a
determinar a anulação judicial da decisão administrativa de aplicação da coima
ao abrigo do disposto nos arts. 79.º, n.º 1, alínea c), e 63.º, n.º 1, alínea d), do
RGIT.
Processo n.º 521/14-30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A……………, Lda e Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de contra-ordenação com o n.º 748/
13.0BELRA
1. RELATÓRIO
1.1 No recurso de aplicação da coima em processo de contra-ordenação tributária deduzido pela
sociedade denominada “A………………, Lda.” (a seguir Arguida ou Recorrida), o Juiz do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria proferiu decisão na qual, julgando procedente o recurso, anulou o
despacho de fixação da coima e «os subsequentes termos do processo de contra-ordenação dependentes
dessa decisão».
1.2 Inconformado com essa decisão, o Representante do Ministério Público (a seguir Recorrente)
junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria dela veio recorrer para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentado alegação que resumiu em conclusões do seguinte teor (1): «
1. De acordo com o disposto no art. 27.º/1 do RGIT, a não quantificação precisa, na decisão
administrativa, do benefício económico alcançado na prática de contra-ordenação, não representa,
por si, só um factor determinante da medida da coima, nem a omissão de elementos a que alude a
alínea c) do n.º 1, do art. 79.º do RGIT, geradora de nulidade.
2. Constando da decisão administrativa, a alusão ao benefício económico correspondente ao
imposto que a mercadoria em apreço pagaria, se comercializado nas condições legais, que “o agente
pode ter agido negligentemente, o que diminui a gravidade e o grau da culpa” e que “a situação económica do agente é desconhecida”, aliado ao volume e variedade das bebidas alcoólicas apreendidas
e à moldura da coima aplicável, em abstracto, mostra-se observado o prescrito nos arts. 27.º/ 1 e
79.º-2/c) do RGIT.
3. Mesmo declarando nula a decisão administrativa, o Mmo. Juiz deveria ter indicado o destino a
dar às bebidas apreendidas à ordem dos presentes autos, de harmonia com o prescrito no art. 374.º/3-c)
do CPP, aplicável «ex vi» dos arts. 3.º/b) do RGIT e 41.º/1 do RGCO.
4. Ao assim não entender fez o Mmo. Juiz [do Tribunal] recorrido incorrecta interpretação e
aplicação do preceituado nos citados arts. 27.º/1 e 79.º-1, alínea c) do RGIT, 374.º/3, alínea c) do
CPP e 615.º-1/d) do CPC.
– Deverá, em consequência, ser revogada a sobredita decisão e proferida outra que declare válida
a decisão administrativa e determine a subsequente tramitação dos autos».
1.3 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente
devolutivo.
1.4 Não foram apresentadas contra-alegações.
1.5 O Procurador-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo emitiu parecer no sentido
de que o recurso deve ser provido, com a consequente revogação da decisão recorrida e o regresso dos
autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria para que seja proferida «nova decisão que conheça
das demais questões suscitadas pela impugnante».
1.6 Colhidos os vistos dos Conselheiros adjuntos, cumpre apreciar e decidir.
1.7 A questão que cumpre dirimir é a de saber se o despacho judicial por que foi decidido o recurso
da decisão administrativa de aplicação da coima fez correcto julgamento quando considerou que esta
decisão enfermava de nulidade insuprível por não ter quantificado o benefício económico obtido com
a prática do ilícito contra-ordenacional (cfr. conclusões 1, 2 e 4), apesar de o ter referido como critério
da determinação da medida da coima; na negativa, haverá ainda que indagar se o mesmo despacho
enferma de nulidade por omissão de pronúncia, por não ter determinado o destino a dar às mercadorias
apreendidas (cfr. conclusões 3 e 4).
***
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2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A decisão recorrida deu como assente a seguinte factualidade: «
A) Em 21/02/2013 foi elaborado pela Alfândega de Peniche, em nome da Arguida, o Auto de
Notícia cujo teor se dá por integralmente reproduzido – cfr. fls. 19 dos autos;
B) Em 22/02/2013, com base no Auto de Notícia referido na alínea anterior, foi autuado na
Alfândega de Peniche, em nome da Arguida, o processo contra-ordenacional n.º 198/13 – cfr. fls. 17
dos autos;
C) Em 25/02/2013 foi remetido pela Alfândega de Peniche para a Arguida o instrumento constante
a fls. 31 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido, e na qual se lê, designadamente, o
seguinte: «(...)
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do art. 70.º do Regime Geral das Infracções Tributárias
(RGIT), aprovado pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, e tendo em vista o disposto no art. 50.º do
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, notifico V.ª Ex.ª do adjunto despacho de acusação e seus
anexos que constituem parte integrante do processo de contra-ordenação, referenciado em epígrafe,
que corre termos nesta Alfândega.
Fica, ainda, notificado de que, no prazo de 10 (dez) dias seguidos a contar da data da assinatura
do aviso de recepção, poderá utilizar a possibilidade de pagamento antecipado da coima, nos termos
do art. 75.º do RGIT, ou seja, o pagamento da coima c/ redução para um valor igual ao mínimo legal
cominado para a contra-ordenação (€ 500,00) e da redução a metade das custas processuais (€38,25)
no total de € 538,25.
Mais fica notificado de que, se regularizar a situação tributária até à decisão do processo, poderá
beneficiar do pagamento voluntário da coima, nos termos do art. 78.º do já citado diploma, com a redução para 75% do montante fixado, sem que possa ser inferior ao montante mínimo acima indicado
e sem prejuízo das custas processuais.
Fica ciente de que perderá o direito à redução, prevista nos citados arts. 75.º e 78.º do RGIT, e
o processo prosseguirá se, dentro dos mesmos prazos, não se comprovar a regularização da situação
tributária em causa e, no caso de poder beneficiar do pagamento voluntário, se não efectuar o pagamento no prazo de 15 dias seguidos a contar da data de notificação da decisão. E de que o pagamento
da coima não afasta a aplicação das sanções acessórias previstas na lei.
O pagamento será efectuado na Tesouraria da Alfândega de Peniche. No caso de V. Ex.ª optar pelo
pagamento da coima e custas em cheque, o mesmo deverá ser cruzado e emitido à ordem da Agência
de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, E.P.E. Poderá ainda, optar pelo pagamento através de
Multibanco, no terminal existente nesta Alfândega. Para efeitos de pagamento, a tesouraria funciona
das 9 horas às 12h30m e das 14 horas às 17h30m (dias úteis). (…)»;
D) Em 20/03/2013 a Arguida apresentou junto da Alfândega de Peniche o instrumento constante
a fls. 32 e 33 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido, e no qual concluiu o seguinte:
«Face ao exposto nos artigos supra, a sociedade Arguida requer a V. Exa se digne aceitar o pagamento
da coima em 5 (cinco) prestações mensais, sendo a primeira no valor de € 138,23 (...) e as restantes no
valor de € 100,00, emitindo para tal as respectivas guias de pagamento (…)»;
E) Em 3/04/2013 foi proferido pelo Director da Alfândega de Peniche o despacho da fixação
da Coima referente ao processo referido em B), no montante de 2.000,00 €, acrescido de custas no
montante de 76,50€, constante a fls. 40 dos autos, e cujo teor se dá por integralmente reproduzido, e
no qual se lê, designadamente, o seguinte: «(…)
Feita a instrução dos presentes autos ficou provado que:
1. A participação que deu origem ao presente processo, resultou da acção de fiscalização e controle à comercialização e venda de bebidas ao público, realizada por funcionários da Alfândega de
Peniche, no dia 21.02.2013, no estabelecimento comercial “Café ………..”, na Rua ………. ……….,
…………., explorado em nome da Firma “A……………, Lda.”, no qual se verificou que o gerente,
o senhor B………………, detinha em situação irregular vários recipientes, com aguardente, vinho
moscatel, porto, licores e vodka, acondicionados em garrafas e garrafões, para venda público que não
ostentavam a estampilha especial ou rótulo nos termos fixados por lei.
2. De acordo com a notícia contra ordenacional, foram encontrados o total de 69 recipientes de
bebidas que não tinham aposta a estampilha especial ou o rótulo, no total de 24 garrafões de “aguardente
“, mais 5 garrafões de “vinho moscatel”, para além de 2 garrafões de “vinho do Porto” e de 31 garrafas
de “Licor…” além de 4 garrafas de “vodka” e 1 garrafa de “anis” e 1 garrafa de “aguardente”, no total
de 37 garrafas, com 1 litro, 0,75 Lt. e 0,50 Lt., melhor identificadas nos autos, e que não tinham aposta
a estampilha especial e não cumpriam as regras de selagem, embalagem ou comercialização do Código
dos Impostos Especiais sobre Consumo (CIEC), aprovado pelo D.L. 73/10, de 21 de Junho.
3. Desta forma, os factos apurados, relativos à detenção irregular das bebidas espirituosas “aguardente, licores, vinho do porto e outros produtos tributáveis” acondicionadas para comercialização e venda
ao público que não ostentem a estampilha especial, contrariam o disposto nos seguintes termos.
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4. O artigo 86.º, n.º 1 do CIEC, determina que as bebidas espirituosas acondicionadas para venda
ao público devem ter aposta uma estampilha especial, não reutilizável;
5. O artigo 86.º, n.º 3 e 4 do CIEC, preceituam que as estampilhas especiais são vendidas, com
base em requisição previamente visada pela autoridade aduaneira ou podem ser vendidas ao detentor
(irregular) e aos sujeitos passivos, desde que regularizada a devida situação fiscal (imposto e selos);
6. O artigo 86.º, n.º 8 do CIEC, determina que é proibida a detenção de bebidas espirituosas acondicionadas para comercialização e venda ao público que não ostentem a estampilha especial.
7. O artigo 87.º do CIEC, dispõe que a mercadoria apreendida em processo de infracção ou considerada fazenda demorada é vendida ou inutilizada no prazo de 60 dias, a contar do termo da apreensão ou
do prazo para a atribuição do destino aduaneiro, sob controlo da autoridade aduaneira competente.
8. A Portaria n.º 701/2003 de 1 de Agosto, aprovou os modelos e as especificações técnicas da
estampilha especial, dispondo ainda que, a partir de Outubro de 2003, as bebidas espirituosas só podem
ser declaradas para consumo desde que tenham aposta a estampilha referida na portaria.
9. A Portaria n.º 311/2005 (2.ª série), diz que a detenção irregular, após 1 de Junho de 2005, de
bebidas espirituosas sem que lhes esteja aposta a estampilha especial é susceptível de fazer incorrer o
detentor na prática de infracção prevista e punida no âmbito do regime geral das infracções tributárias.
10. Houve, assim, uma detenção irregular de bebidas a que se refere o artigo 86.º do CIEC, o que
consubstancia uma contra-ordenação de introdução irregular no consumo, p. p. no artigo 109.º, n.º 2,
alínea p) e n.º 6 do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT), aprovado pela Lei n.º 15/01, de 5/6.
11. Neste contexto, a arguida, foi notificada nos termos do disposto no artigo 70.º, n.º 1, do Regime Geral das Infracções Tributárias (R.G.I.T.), aprovado pela Lei 15/2001, de 5 de Junho, da sua
constituição de arguido e para querendo:
● Beneficiar da coima antecipada, por efeito da regularização da prestação tributária em causa,
através do pagamento do(s) imposto em questão;
● Deduzir defesa dos factos que lhe são imputados na participação;
● Ou requerer o pagamento voluntário da coima nos termos do artigo 78.º, n.º 1 e 2 do R.G.I.T.;
12. A arguida, não requereu o pagamento voluntário da coima, até à decisão, nos termos do artigo 78.º do RGIT nem resolveu a situação tributário da mercadoria apreendida que não depende de
tributo a liquidar nos serviços, caso, não possa ser restituída, por não estarem preenchidas as condições
legalmente exigidas para a utilização, consumo e venda ao público, mas apresentou um requerimento,
por fax e correio (n.º registo de entrada n.º 5615 e 5802, de 20.03.2013 e 22.03.2013), em que requer
o pagamento da coima, em cinco prestações mensais, no valor total de € 538,25, por entender que é
devedora da Fazenda Pública, dessa quantia, referindo em suma que se encontra em situação difícil.
13. Embora não se ponha em causa a veracidade de alguns dos factos apresentados pela arguida,
existe, contudo, uma manifestação de vontade expressa, por parte da mesma, em que se refere de forma
inequívoca, perante a Administração Tributária que, sempre que a situação económica o justifique, poderá
ser autorizado o pagamento da coima em prestações, caso se alegue e junte prova que se encontra em
situação que lhe não permite o pagamento de uma só vez, e que a infracção não deva ser considerada
mais grave, quando, por qualquer meio, com intenção de se subtrair ao pagamento dos impostos na
venda de bebidas, em garrafão, fora das condições prescritas por lei. E estas verdades são irrefutáveis
independentemente dos factos afirmados, por quem, exerce de forma contínua a sua actividade.
14. Nestes termos, os factos dados como provados, relativos à introdução no consumo de aguardente, vinho moscatel, porto, licores e vodka, e detenção e acondicionada venda ao público sem que
ostentem a estampilha especial respectiva, com violação das regras do CIEC, consubstanciam a prática
de uma contra-ordenação de introdução irregular no consumo, p.p. nos termos do artigo 109.º, n.º 2,
alínea p) e n.º 6 do RGIT com a aplicação de coima de € 500 a € 660.000.
15. Considerando os critérios de determinação da medida da coima, em aplicação do artigo 27.º
do mesmo diploma:
● o agente pode ter agido negligentemente, o que diminui a gravidade do facto e o grau de
culpa;
● a situação económica do agente é desconhecida;
● o agente retirou um benefício económico com a prática da contra ordenação correspondente
ao Imposto que a mercadoria em apreço, pagaria, caso, nas condições gerais, de venda ao público,
procedesse à sua comercialização;
● e caso a mercadoria apreendida, não possa ser restituída, por não estarem preenchidas as condições legalmente exigidas para a utilização respectiva, tal como se dispõe no artigo 12.º e 87.º ambos
do CIEC, proceder-se-á à inutilização, no prazo de 60 dias, cuja forma e meios é decidida pelo Director
da Alfândega.
16. Não existem nulidades processuais de que cumpra conhecer nem causas de exclusão da ilicitude ou da culpa.
Nestes termos, e atentas as circunstâncias determinantes dos autos, condeno a arguida: A…………………., Lda., na qualidade de responsável pela infracção cometida no estabelecimento
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comercial “Café ……………..” ao pagamento de uma coima no montante total de € 2.000,00, nos
termos do artigo 109.º, n.º 2, alínea p) e n.º 6 do RGIT a qual, beneficiando da redução de 25%, nos
termos do artigo 78.º do mesmo diploma se fixará em € 1.500,00.
Aos valores das coimas fixadas, acresce ainda a quantia de € 76,50, a título de custas, nos termos
do artigo 20.º do Regulamento das Custas dos Processos Tributários, aprovado pelo D.L. 29/98, de 11
de Fevereiro.
Determino, simultaneamente, com a(s) coimas aplicada(s), e em função da gravidade e da culpa,
a seguinte sanção acessória:
- Perda dos produtos tributáveis apreendidos em processo de infracção que constam da relação
de bens anexa aos autos, destinados à prática das infracções em questão, nos termos do estatuído no
artigo 28.º, n.º 1, alínea a) do R.G.I.T., conjugado com o artigo 21.º, 21.º-A e artigo 22.º todos da Lei
Quadro das Contra-Ordenações (L.Q.C.O.), aprovada pelo D.L. n.º 433/82 de 27 de Outubro e de acordo
com o artigo 87.º, n.º 1, do CIEC, e em legislação especial ou complementar.
Notifique-se a arguida a) do teor da presente decisão; b) de que, no prazo de 15 dias, a arguida
deve proceder ao pagamento da coima, sob pena de perder o direito à redução; c) de que esta se torna
definitiva e exequível se não for judicialmente impugnada no prazo de 20 dias, nos termos do n.º 2 do
artigo 79.º do RGIT sob pena de se proceder à sua cobrança coerciva; d) de que em caso de impugnação
judicial, o Tribunal pode decidir mediante audiência, ou, caso a arguida e o Ministério Público não se
oponham, mediante simples despacho; e) de que vigora o princípio da proibição da reformatio in pejus,
ou seja o Tribunal não poderá agravar a coima, salvo se a situação económica e financeira da arguida
tiver entretanto melhorado de forma sensível; f) em caso de impossibilidade de pagamento tempestivo
deve tal facto ser comunicado por escrito; g) deve ser dado o destino aduaneiro à mercadoria apreendida,
no prazo máximo de 60 dias. (...)»;
F) Em 24/04/20 13 a Arguida apresentou recurso da decisão referida em E) - cfr. fls. 6 dos autos».
*
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A sociedade denominada “A…………………, Lda.” recorreu judicialmente, ao abrigo dos
arts. 80.º e seguintes do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) – diploma de origem de todas
as disposições legais adiante referidas sem outra menção –, para o Tribunal Administrativo e Fiscal de
Leiria, do despacho proferido pelo Director da Alfândega de Peniche que, no âmbito de um processo
de contra-ordenação, e considerando verificado o acondicionamento para comercialização e venda
ao público de bebidas espirituosas que não tinham aposta a estampilha especial e não cumpriam as
regras de selagem, embalagem ou comercialização do Código dos Impostos Especiais sobre Consumo
(CIEC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/10, de 21 de Junho, numa situação de detenção irregular a
que se refere o art. 86.º do mesmo Código, o que consubstancia uma contra-ordenação de introdução
irregular no consumo, prevista e punida no art. 109.º, n.ºs 2, alínea p), e 6, lhe aplicou uma coima no
montante total de € 2.0000,00€, acrescida de € 76,50, bem como lhe aplicou a sanção acessória de
perda dos produtos apreendidos.
Na petição inicial por que impugnou a decisão administrativa, a Arguida resumiu a sua alegação
em conclusões do seguinte teor: «
i. A entidade administrativa não teve o devido cuidado e diligência de averiguar e de se certificar
que a moldura penal corresponde à prática da contra-ordenação alegadamente imputável à Arguida
é, de facto, o previsto na legislação aplicável vigente à data da prática dos factos.
ii. A Arguida demonstrou sempre intenção de proceder ao cumprimento do despacho de acusação
datado de 25 de Fevereiro.
iii. A entidade administrativa decidiu aplicar uma coima totalmente desproporcional, agindo
ainda de má-fé, pois a Arguida demonstrou-se disponível para proceder ao pagamento da coima, ainda
que em prestações, e a entidade administrativa, não só desconsiderou o seu pedido, como triplicou o
valor da coima na decisão final.
iv. A autoridade administrativa não apurou, em concreto, o grau de culpa da Arguida.
v. A decisão da autoridade administrativa não contém os factos relativos aos elementos subjectivos da infracção praticada, não especificando nem concretizando que a actuação foi efectuada por
forma consciente e voluntária.
vi. A falta de indicação destes factos constitui, também, falta de fundamentação da decisão da
autoridade administrativa, implicando nulidade da mesma nos termos do artigo 58.º, n.º 1, alíneas b)
e c)»
Apresentados os autos ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, nos termos do disposto
no art. 62.º, n.º 1 (2), do Regime Geral das Contra-Ordenações (RGCO), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 433/82, de 27 de Outubro, este decidiu o recurso por despacho (3) e, julgando-o procedente, anulou a
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decisão administrativa de fixação da coima e «os subsequentes termos do processo de contra-ordenação
dependentes dessa decisão» (4).
Isto, se bem interpretamos o despacho, porque entendeu que, impondo a lei, como requisito da
graduação da coima, que o respectivo montante exceda o do benefício económico que o agente retiraria
do facto ilícito e, por outro lado, que a decisão de aplicação da coima permita conhecer as razões de
facto e de direito que levaram à condenação, a fim de o arguido poder optar por se conformar com esta
ou contra ela reagir, na decisão administrativa recorrida, apesar de se ter considerado como critério de
determinação da medida da coima «“o benefício económico com a prática da contra-ordenação correspondente ao imposto que a mercadoria em apreço pagaria, caso, nas condições gerais, de venda ao
público, procedesse à sua comercialização”», não se refere qual é o valor em concreto e, «assim, ficou
sem saber a Arguida, e neste momento o Tribunal, qual foi a razão para a Alfândega de Peniche ter
optado por aplicar uma coima de 2.000,00 € em vez da coima mínima, por exemplo». Mais considerou
o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que «dizer que o agente retirou um benefício económico com a prática da contra-ordenação “correspondente ao imposto que a mercadoria em apreço
pagaria, caso, nas condições gerais, de venda ao público, procedesse à sua comercialização”, não é
suficiente» e que «[e]ra fundamental que a Alfândega concretizasse e fundamentasse qual era o benefício
económico sob pena de, não o fazendo, o referido despacho padecer de falta de fundamentação».
Concluiu, pois, pela «insuficiência da descrição factual» da decisão administrativa de aplicação
da coima, por «inobservância do requisito contido na alínea c) do n.º 1 do artigo 79.º do RGIT», que
considerou constituir a «nulidade insuprível prevista no art. 63.º, n.º 1, alínea d), do RGIT», de conhecimento oficioso, a determinar a anulação daquela decisão e dos subsequentes termos processuais
que dela dependam.
O Ministério Público não se conformou com o assim decidido e, ao abrigo do disposto no art. 83.
º, n.ºs 1 e 2 (5), recorreu dessa decisão para o Supremo Tribunal Administrativo. Sustentou, em síntese, que o art. 27.º, n.º 1, não impõe a quantificação do benefício económico obtido com a prática da
contra-ordenação como factor determinante da medida da coima, motivo por que não pode considerar-se que a omissão daquele elemento constitui violação da alínea c) do n.º 1 do art. 79.º, susceptível de
erigir-se em nulidade ao abrigo do art. 63.º, n.º 1, alínea d) (cfr. conclusões 1, 2 e 4); mais sustentou
que «[m]esmo declarando nula a decisão administrativa, o Mmo. Juiz deveria ter indicado o destino
a dar às bebidas apreendidas à ordem dos presentes autos» (cfr. conclusões 3 e 4).
Daí que tenhamos elegido como questão a dirimir a de saber se o despacho judicial por que foi
decidido o recurso da decisão administrativa de aplicação da coima fez correcto julgamento quando
considerou que esta decisão enfermava de nulidade insuprível por não ter quantificado o benefício
económico obtido com a prática do ilícito contra-ordenacional, apesar de o ter referido como critério
da determinação da medida da coima. Na eventualidade de virmos a concluir que bem andou o Juiz
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria ao anular a decisão judicial recorrida, haverá ainda que
indagar se a mesma decisão enferma de nulidade por omissão de pronúncia, por não ter determinado
o destino a dar às mercadorias apreendidas.
*
2.2.2 DA (IR)RELEVÂNCIA DA FALTA DE QUANTIFICAÇÃO DO BENEFÍCIO OBTIDO
COM A PRÁTICA DA CONTRA-ORDENAÇÃO NA DESCRIÇÃO DOS FACTOS NA DECISÃO
ADMINISTRATIVA
No entender do Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que suscitou a questão oficiosamente, como lho permite o n.º 5 do art. 63.º (6), a decisão administrativa que aplicou a coima enferma
da nulidade prevista na alínea d) do n.º 1 do art. 63.º, por violação do requisito previsto na alínea c)
do n.º 1 do art. 79.º, na medida em que, na fixação da medida concreta da coima, não quantificou o
benefício económico que a Arguida obteve com a prática do ilícito contra-ordenacional. Vejamos:
Nos termos do n.º 1 do art. 27.º, «a coima deverá ser graduada em função da gravidade do facto,
da culpa do agente, da sua situação económica e, sempre que possível, exceder o benefício económico
que o agente retirou da prática da contra-ordenação».
Na decisão que aplicou a coima, o Director da Alfândega de Peniche, depois de proceder à qualificação jurídica dos factos e à determinação da moldura sancionatória abstracta, passou à graduação
da coima, dizendo expressamente que o fazia «[c]onsiderando os critérios de determinação da medida
da coima, em aplicação do artigo 27.º» do RGIT. A esse propósito, referiu, para além do mais e no que
respeita ao elemento relativamente ao qual o Juiz considerou verificar-se a nulidade, que «o agente
retirou um benefício económico com a prática da contra-ordenação correspondente ao imposto que
a mercadoria em apreço pagaria, caso, nas condições gerais, de venda ao público, procedesse à sua
comercialização».
A Arguida, como resulta do teor das conclusões que formulou no recurso judicial da decisão que
lhe aplicou a coima (7) (que acima, em 2.2.1, transcrevemos), não questionou esse elemento da fixação
da coima.
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Na verdade, a discordância que manifestou com aquela decisão administrativa é (i) quanto à
moldura abstracta da coima, (ii) quanto à alegada circunstância de a autoridade administrativa ter
desconsiderado a intenção manifestada pela Arguida, de pagar a coima, ainda que em prestações, e,
ademais, “ter triplicado” o valor da coima na decisão final, (iii) quanto ao não apuramento do grau de
culpa da Arguida e, finalmente, (iv) quanto à falta de indicação dos factos respeitantes aos elementos
subjectivos da infracção. Ou seja, nunca a Arguida manifestou desacordo com a decisão que radicasse
na inobservância do critério definido pelo art. 27.º no que respeita à imposição de que, sempre que
possível e sem prejuízo dos limites mínimo e máximo fixados no art. 26.º, a coima deve exceder o
benefício económico que o agente retirou da prática da contra-ordenação (8).
Aliás, mal se compreenderia que o fizesse, na medida em que não vislumbramos como esse elemento da graduação da coima poderá ser invocado a seu favor.
Em conclusão, a Arguida nunca manifestou qualquer dúvida nem quanto à equivalência do benefício económico obtido com o montante do imposto a pagar nem quanto a este montante: não o fez na
sequência da notificação que lhe foi efectuada ao abrigo do disposto no art. 70.º, nem ulteriormente em
sede do recurso judicial da decisão de aplicação da coima, interposto ao abrigo do art. 80.º.
Assim, apesar de concordarmos integralmente com a afirmação do Juiz do Tribunal a quo, de que
«a decisão proferida em sede de fase administrativa deve permitir à Arguida conhecer das razões de
facto e de direito que levaram à sua condenação, possibilitando-lhe um juízo de oportunidade sobre a
conveniência da impugnação judicial», já não o acompanhamos na conclusão de que in casu «isso não
ocorre». Isto porque não aceitamos a validade do pressuposto em que a fez assentar, de que, porque
naquela decisão não se referiu «o valor em concreto» do benefício obtido pela Arguida com a prática
da contra-ordenação, «ficou sem saber a Arguida, e neste momento o Tribunal, qual foi a razão para
a Alfândega de Peniche ter optado por aplicar uma coima de 2.000,00 € em vez da coima mínima,
por exemplo».
Desde logo, porque o valor do benefício obtido com a prática da contra-ordenação não foi (nem
faria sentido que fosse) o único elemento ponderado pela autoridade administrativa na graduação da
coima, como resulta do teor da respectiva decisão, onde, após menção expressa aos «critérios de determinação da medida da coima, em aplicação do artigo 27.º», se refere, para além daquele elemento,
que «o agente pode ter agido negligentemente, o que diminui a gravidade do facto e o grau de culpa»,
que «a situação económica do agente é desconhecida» e que «[n]ão existem […] causas de exclusão
da ilicitude ou da culpa».
Também porque, contrariamente ao que parece entender o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Leiria, não há o mínimo indício de que a Arguida não saiba ou tenha qualquer dúvida quanto ao
montante do IEC devido, desconhecimento esse que, de todo o modo, sempre seria irrelevante, pois, por
um lado, o montante do imposto não é um dos elementos típicos do ilícito contra-ordenacional e, por
outro lado, o desconhecimento desse montante (que não o de que o imposto era devido) não constitui
facto a relevar nem para efeitos da imputação subjectiva nem sequer na graduação da coima.
Aliás, sempre a Arguida teria que liquidar e pagar o IEC devido, caso quisesse – como parece
decorrer do seu requerimento de pagamento da coima em prestações, apresentado como documento
n.º 1 em anexo à petição inicial – beneficiar da redução decorrente do pagamento voluntário da coima,
atento o disposto no art. 78.º, n.º 5 (9).
Seja como for, nunca a falta de indicação do montante do imposto a pagar, que a decisão administrativa considerou equivaler ao benefício obtido com a prática da infracção, constituiria a nulidade
prevista na alínea d) do n.º 1 do art. 63.º.
Vejamos:
O art. 63.º, n.º 1, que elenca as nulidades insupríveis (10) no processo de contra-ordenação estabelece, na sua alínea d), que constitui uma daquela nulidades, «A falta dos requisitos legais da decisão
de aplicação das coimas, incluindo a notificação do arguido».
Para indagarmos da possibilidade de enquadramento da situação sub judice na referida alínea d) do
n.º 1 do art. 63.º, há que ter em conta os requisitos da decisão de aplicação de coima que são indicados
no art. 79.º, n.º 1 e 2, do RGIT, em que se estabelece o seguinte:
«1 - A decisão que aplica a coima contém:
a) A identificação do infractor e eventuais comparticipantes;
b) A descrição sumária dos factos e indicação das normas violadas e punitivas;
c) A coima e sanções acessórias, com indicação dos elementos que contribuíram para a sua
fixação;
d) A indicação de que vigora o princípio da proibição da reformatio in pejus, sem prejuízo da
possibilidade de agravamento da coima, sempre que a situação económica e financeira do infractor
tiver entretanto melhorado de forma sensível;
e) A indicação do destino das mercadorias apreendidas;
f) A condenação em custas.
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2 - A notificação da decisão que aplicou a coima contém, além dos termos da decisão e do montante
das custas, a advertência expressa de que, no prazo de 20 dias, o infractor deve efectuar o pagamento
ou recorrer judicialmente, sob pena de se proceder à sua cobrança coerciva».
Na tese do Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria a decisão administrativa não cumpre
o requisito da alínea c) do n.º 1 do citado artigo.
Salvo o devido respeito, não concordamos. Nem a referida alínea c) nem qualquer das demais
alíneas previstas no art. 79.º, n.º 1, exige que na decisão administrativa se quantifique o benefício
obtido com a prática da contra-ordenação quando este corresponda ao montante do imposto que ficou
por pagar, cuja liquidação esteja a cargo do arguido. No que concerne à fundamentação da decisão, de
acordo com o citado art. 79.º, n.º 1, apenas se exige que esta contenha a «identificação do infractor
e eventuais comparticipantes» [alínea a)], a «descrição sumária dos factos e indicação das normas
violadas e punitivas» [alínea b)] e a menção da «coima e sanções acessórias, com indicação dos elementos que contribuíram para a sua fixação» [alínea c)].
Sendo certo que a decisão administrativa de aplicação da coima é um acto administrativo, porque
praticado no âmbito do direito de ordenação social são-lhe aplicáveis as disposições especiais que regulam esta matéria. Assim, na falta dos referidos requisitos, a sanção é bem mais gravosa do que a que
a lei geral comina para a falta de fundamentação dos actos administrativos: a falta daqueles acarreta a
nulidade insanável da decisão administrativa de aplicação da coima, que é de conhecimento oficioso e
pode ser conhecida até ao trânsito em julgado da decisão (cfr. art. 63.º, n.ºs 1, alínea d), e 5), enquanto
a falta de fundamentação dos actos administrativos apenas pode determinar a anulação do acto, desde
que arguida pelo interessado e dentro do prazo legal que a lei fixa para o efeito (cfr. os arts. 135.º e
136.º, n.º 2, do Código do Procedimento Administrativo).
Os referidos requisitos esgotam as exigências de fundamentação da decisão, que se relacionam
com a possibilidade do exercício do direito de defesa, com o permitir-se ao arguido conformar-se com
a decisão ou reagir contra ela. São esses requisitos, juntamente com os demais previstos no art. 79.º do
RGIT para a decisão condenatória proferida no processo contra-ordenacional tributário, que «visam
assegurar ao arguido a possibilidade de exercício efectivo dos seus direitos de defesa, que só poderá
existir com um conhecimento perfeito dos factos que lhe são imputados, das normas legais em que se
enquadram e condições em que pode impugnar aquela decisão. Por isso as exigências aqui [no art. 79.
º do RGIT] feitas deverão considerar-se satisfeitas quando as indicações contidas na decisão sejam
suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos» (11).
No caso sub judice, estão satisfeitas essas exigências, designadamente no que concerne à referida
alínea c) do n.º 1 do art. 79.º na parte em que se refere à indicação dos elementos que contribuíram
para a fixação da coima?
Antes do mais, não pode olvidar-se que a decisão administrativa de aplicação da uma coima não é
uma sentença, nem dela se pode esperar o mesmo grau de exigência na respectiva elaboração, sob pena
de se frustrarem os princípios que presidem ao direito de ordenação social, motivo por que as exigências
de fundamentação a este propósito se bastam com a indicação dos elementos ponderados na graduação
da coima, não se exigindo também um discurso que externe o próprio juízo ponderativo.
Depois, sempre sem perder de vista que as exigências legais da fundamentação da decisão que
aplica uma coima previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1 do art. 79.º como requisitos dessa decisão têm
como finalidade principal assegurar ao arguido a possibilidade de exercício efectivo dos seus direitos
de defesa, corolário da imposição constitucional de que nos processos contra-ordenacionais seja assegurado o direito de defesa ao arguido [cfr. art. 32.º, n.º 10, da Constituição da República Portuguesa
(CRP)], esta exigência deve considerar-se satisfeita quando as indicações contidas na decisão, embora
sumárias, sejam seguramente suficientes para permitir ao arguido o exercício desses direitos, devendo
ser aferida à face do direito constitucional a uma fundamentação expressa e acessível dos actos da Administração que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos (art. 268.º, n.º 3, da CRP), o que
se reconduz a que a referida descrição deverá conter os elementos necessários para afastar quaisquer
dúvidas fundadas do arguido sobre todos os pontos do acto que o afecta (12).
Ora, no caso sub judice, a decisão administrativa impugnada judicialmente, no que respeita à
«indicação dos elementos que contribuíram para a sua [da coima e medida acessória] fixação» [cfr.
alínea c) do n.º 1 do art. 79.º], mais concretamente, na indicação do benefício económico obtido a que
alude o n.º 1 do art. 27.º (13), deixou referido que «o agente retirou um benefício económico com a
prática da contra ordenação correspondente ao Imposto que a mercadoria em apreço, pagaria, caso,
nas condições gerais, de venda ao público, procedesse à sua comercialização».
Essa referência, sendo certo que a quem competia liquidar e pagar o IEC em causa era à Arguida, é
bastante para lhe permitir saber qual o benefício económico que a autoridade administrativa considerou
para efeitos de fixação da coima, pelo que a falta da quantificação do montante do imposto devido,
na medida em que não restringe de modo algum o direito de defesa da Arguida, não constitui vício de
fundamentação algum e, muito menos, pode constituir nulidade insuprível, a determinar a anulação
judicial da decisão administrativa de aplicação da coima.
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Finalmente, quanto à invocada impossibilidade de o Tribunal saber qual o montante do benefício
obtido com a prática da infracção e, assim, controlar judicialmente a decisão administrativa, diremos
apenas que – em face do teor da decisão, que expressamente fez equivaler esse benefício ao montante
do imposto em falta – sempre poderia e deveria o Juiz indagar junto da Administração tributária qual
o montante em causa [cfr. art. 340.º, n.º 1, do Código de Processo Penal, aplicável ex vi da alínea a)
do art. 3.º], sendo que no caso sub judice nem teria de recorrer aos poderes que lhe são conferidos
pelo princípio da investigação ou da verdade material, uma vez que esse valor vem referido no ponto
3 da informação prestada pela autoridade administrativa quando da remessa dos autos ao tribunal ao
abrigo do art. 80.º: «[…] sem que tenha sido cobrado o correspondente valor de imposto no total de
€ 680,26» (a fls. 2 dos autos).
O despacho recorrido, que decidiu em sentido contrário, não pode manter-se, motivo por que este
Supremo Tribunal Administrativo, concedendo provimento ao recurso, o revogará e ordenará o regresso
dos autos ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, para que aí, se a tal nada mais obstar, serem
conhecidas as questões suscitadas no recurso judicial da decisão de aplicação da coima.
*
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
I - A menção feita na decisão administrativa de aplicação da coima, de que «o agente retirou um
benefício económico com a prática da contra ordenação correspondente ao Imposto que a mercadoria
em apreço, pagaria, caso, nas condições gerais, de venda ao público, procedesse à sua comercialização», sendo que era ao arguido que competia liquidar e pagar o IEC em causa, é bastante para lhe
permitir saber qual o benefício económico que a autoridade administrativa considerou para efeitos de
fixação da coima.
II - A falta da quantificação do montante do imposto devido, na medida em que não restringe
de modo algum o direito de defesa da Arguida, não constitui vício de fundamentação algum e, muito
menos, pode constituir nulidade insuprível, a determinar a anulação judicial da decisão administrativa
de aplicação da coima ao abrigo do disposto nos arts. 79.º, n.º 1, alínea c), e 63.º, n.º 1, alínea d), do
RGIT.
***
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 decisão recorrida e ordenar
a baixa dos autos à 1.ª instância para aí ser substituída por outra que aprecie as questões suscitadas no
recurso de decisão de aplicação da coima, se a tal não obstar razão diferente da invocada no despacho
judicial recorrido.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro
Gonçalves.
(1) Aqui como adiante, porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão
em tipo normal.
(2) «Recebido o recurso, e no prazo de cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar os autos ao Ministério Público, que os tornará presentes ao juiz, valendo este acto como acusação».
(3) Nos termos do disposto no art. 64.º, n.ºs 1 e 2, do Regime Geral das Contra-Ordenações (RGCO), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, o juiz pode decidir o recurso da decisão administrativa de aplicação da coima
«mediante audiência de julgamento ou através de simples despacho», sendo esta última possibilidade depende do juízo que
fizer sobre a necessidade da audiência e da não oposição do arguido ou do Ministério Público.
(4) Apesar de, na parte que subordinou à epigrafe «Do Direito», o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria
tenha referido, e bem, que a verificação de nulidade determina a remessa dos autos à autoridade administrativa que aplicou tal
coima, para eventual renovação (se o vício que a afecta for susceptível de sanação) do acto sancionatório, na parte decisória
não ordenou essa remessa.
(5) «1- O arguido e o Ministério Público podem recorrer da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal
Central Administrativo, excepto se o valor da coima aplicada não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais
judiciais de 1.ª instância e não for aplicada sanção acessória.
2- Se o fundamento exclusivo do recurso for matéria de direito, é directamente interposto para a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo».
(6) «As nulidades são de conhecimento oficioso e podem ser arguidas até a decisão se tornar definitiva».
(7) A jurisprudência de há muito assentou na necessidade da formulação de conclusões no recurso judicial da decisão
de aplicação da coima, por aplicação subsidiária do n.º 3 do art. 59.º do RGCO («O recurso é feito por escrito e apresentado
à autoridade administrativa que aplicou a coima, no prazo de 20 dias após seu conhecimento pelo arguido, devendo constar
de legações e conclusões»), ex vi da alínea b) do art. 3.º do RGIT.
(8) O benefício económico como factor relevante para a determinação da coima visa prosseguir a perda do benefício
resultante do acto ilícito, sendo a perda do que se obtém através da contra-ordenação «o limite mínimo correspondente às
necessidades de prevenção especial negativa» (PAULO PINTO DE ALBUQUERQUE, Comentário do R.G.C.O. à luz da C.R.P.
e da C.E.D.H., 2011, pág. 85).
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(9) A relevância do pagamento voluntário da coima, como decorre deste preceito legal, fica dependente da «regularização da situação tributária» que, nos termos do n.º 3 do art. 30.º corresponde ao «cumprimento das obrigações tributárias
que deram origem à infracção».
(10) Insuprível não tem aqui o significado de «não de poder haver sanação das irregularidades que constituem estas
nulidades, de insusceptível de suprimento, mas […] de elas não poderem ser consideradas como sanadas pelo mero decurso
do tempo sem arguição pelos interessados ou por qualquer actuação deste, como é de regra nas nulidades sanáveis» (cfr.
Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado, JORGE LOPES DE SOUSA e MANUEL SIMAS SANTOS, Áreas Editora,
2.ª edição, anotação 2 ao art. 63.º, pág. 403/404).
(11) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA e MANUEL SIMAS SANTOS, op. cit., nota 1 ao art. 79.º, pág. 468.
(12) Cfr. acórdão da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 6 de Maio de 2009, proferido no processo n.º 269/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Setembro de 2009 (http://dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.pdf), págs. 690 a 693, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
afeedc14c92f437c802575b7003e736e?OpenDocument.
(13) Note-se que «[a] indicação dos elementos para determinação da medida da coima, previstos no artigo 27.º do
mesmo diploma legal [RGIT], não é taxativa mas meramente exemplificativa» (acórdão da Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo de 14 de Maio de 2003, proferido no processo n.º 421/03 e publicado no Apêndice ao
Diário da República de 7 de Abril de 2004 (http://dre.pt/pdfgratisac/2003/32220.pdf), págs. 1005 a 1008, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/470856e8718240fb80256d2c004b5fb4?OpenDocument).

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Pressupostos.
Sumário:
Atenta a natureza excepcional do recurso de revista previsto no artigo 150.º do CPTA,
(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), não
se verificam os respectivos pressupostos se uma das questões suscitadas se reconduzem, uma à aferição do julgamento da matéria de facto (sem que se verifiquem
os pressupostos previstos no n.º 4 do artigo 150.º do CPTA) e, outra, a uma estrita
questão de inconstitucionalidade normativa, que pode discutir-se em recurso de
fiscalização concreta de constitucionalidade.
Processo n.º 556/14-30.
Recorrente: A…………
Recorrido: Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A……………. e B……………., ambos com os demais sinais dos autos, vêm interpor recurso
de revista excepcional, nos termos do artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido em 13/3/2014 pelo
Tribunal Central Administrativo Norte, no processo que aí correu termos sob o n.º 836/13.2BECBR.
1.2. Terminam as alegações formulando as Conclusões seguintes:
A) Nos termos do n.º l do artigo 150º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos é
possível recorrer de revista, sendo esta, manifestamente, a situação, dado estar em causa a violação
de um direito essencial dos cidadãos recorrentes. O direito ao do secretismo das suas contas bancárias
privadas, confrontado com o desejo tentacular do aparelho fiscal de controlar, dominar, vigiar e monitorizar a vida das pessoas, esquecendo-se que os rendimentos podem ser acumulados ao longo de uma
vida, não sendo obtidos nos quatro anos da caducidade da relação jurídica tributária.
B) Estão em causa dois valores: um direito fundamental dos cidadãos, expresso no direito à
privacidade das contas bancárias e a faculdade do Estado policiar as mesmas, para contentamento da
morbidez e do apetite dos seus agentes, sem que exista a acusação, suspeita, ou imputação de qualquer
comportamento criminal.
C) Esta é, manifestamente, uma situação em que o recurso não pode deixar de ser admitido para
que os cidadãos saibam se o Supremo Tribunal Administrativo, órgão Supremo da Aplicação da Justiça
Administrativa, atribui valor à privacidade e ao sigilo das suas contas bancárias, ou se, pelo contrário,
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entende que os serviços da administração fiscal e o seu desejo de controlo dos meios de fortuna dos
cidadãos devem prevalecer sobre a intimidade da vida privada.
D) A decisão recorrida interpreta a lei aplicada de modo a violar as seguintes normas da constituição: artigos 18º n.º l - 21º - 26º n.º l - 34º.
E) A decisão recorrida tomou certos artigos da Lei Geral Tributária e aplicou-os, tal como se os
mesmos fossem as únicas normas reguladoras da matéria em debate. Ignorando a Constituição da República e desprezando, o direito que todos temos a que as nossas contas bancárias não sejam abertas,
contra a nossa vontade, às autoridades administrativas.
F) A partir desta decisão, se a mesma for convalidada pelo Supremo Tribunal Administrativo,
passa a ser obrigatório para todos os cidadãos terem toda a sua liquidez depositada em bancos, não
a podendo deter em notas, em cofres, ou onde melhor quiserem. E, pasme-se, isso passa a ser assim,
sem que disposição legal alguma o exija, ordene, determine ou estipule! Será a criação do direito pelos
tribunais.
G) O Tribunal de Recurso, bem compreendendo o que está em causa, optou por justificar a Administração e permitir a violação da reserva de intimidade dos recorrentes, rasgando a Constituição e
proclamando o direito da Administração Tributária a violar os dados secretos da vida dos recorrentes.
H) Porém, quer no raciocínio da Autoridade Tributária, quer no do Tribunal Central do Porto,
existe um vício de raciocínio, que deliberadamente foi procurado e praticado, o qual consiste em só
considerar como período de acumulação do património dos recorrentes, o de caducidade do direito
à liquidação do imposto. Reduzindo, assim, o período de vida dos recorrentes, aos anos entre 2007 e
2011, tal como se os recorrentes não existissem e não trabalhassem antes do ano de 2007.
I) O Tribunal de Recurso, tal como a Autoridade Tributária (mas essa não surpreende) esqueceu-se que os recorrentes são pessoas adultas, sexagenários. Os recorrentes não estão na vida activa há
4 singelos anos. Estão na vida activa desde uma data que o tribunal desconhece, pelo que têm todo o
direito e mais algum a deter poupanças, em casa, num cofre, num banco, ou, onde melhor quiserem,
enquanto Portugal for um país de mulheres e homens livres, num território livre.
J) O Tribunal recorrido não valorizou o facto das poupanças dos recorrentes, como os mesmos
vêm alegando desde o início, se reportarem a poupanças de toda a sua vida e por isso assumirem um
montante que permite o resultado de juros que a decisão recorrida não se cansa de evidenciar.
K) Não é pelo facto de o dinheiro ter aparecido no banco, num determinado momento histórico,
que se pode concluir que tal aparecimento corresponde a um acréscimo patrimonial. Esse dinheiro
foi poupado ao longo dos anos e era dos recorrentes, como sempre foi, na medida em que foi sendo
acumulado.
L) O Tribunal recorrido, tendo presente o prazo de caducidade, previsto no artigo 45º da Lei Geral
Tributária, mas nunca a mencionando, escarneceu do que se escreveu nas alegações, tal como se o que
aí se afirma fosse uma obra da estupidez humana e por isso não credível. Assim, decidiu, voluntária
e selectivamente, reduzir o período de entesouramento dos recorrentes ao dito prazo de caducidade.
M) Porém, a questão é: qual é a lei que lhe permite partir do princípio que se os valores em causa
não foram declarados nos anos que medeiam entre 2007 e 2011 é porque não existiam no património
dos Recorrentes, constituindo por isso um dito acréscimo patrimonial?
N) Nada permite a um tribunal presumir que as poupanças detectadas no património de um cidadão são somente o resultado da sua actividade económica, nos últimos quatro anos, seleccionados pela
Autoridade Tributária. Sobretudo, quando o mesmo cidadão esclareceu que esses valores constituem
o resultado de toda a sua vida de trabalho.
O) Se o Tribunal não acredita na afirmação dos recorrentes, então, prove primeiro que esse montante não existia, desde datas anteriores, no património dos recorrentes, consistindo, no dito acréscimo.
Mas decida com base em presunções.
P) Não é legítimo reduzir o período de acumulação de capital de cidadãos activos a 4 anos, para
bater certo com o prazo de caducidade de liquidação de tributos, para, depois, concluir que nesses
4 anos surgiu um acréscimo patrimonial sancionado na Lei Geral Tributária.
Q) A Autoridade Tributária e o Tribunal recorrido não compreenderam que não existe disposição
legal alguma que obrigue os cidadãos a terem, sempre e desde o início da história da sua vida, os seus
valores líquidos depositados num banco.
R) Quando está em causa a mera possibilidade de ir cobrar um imposto, todos temos de vergar a
cabeça e sujeitarmo-nos à canga, tal como no passado, os nossos hexa avós se sujeitaram ao chicote que
disciplinava os escravos, para que trabalhassem cadenciados e a ritmo para os seus amos e senhores.
S) O acórdão recorrido cometeu o erro de imputar aos recorrentes um “acréscimos de património
não justificados nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 87º, pois que existem indícios relativos a
novos rendimentos aplicados (…) situação manifestada pela tal variação positiva dos rendimentos
de capitais de um ano para o outro e que aponta para um valor de € 168.555,41”. Não se dando ao
trabalho de explicar, porque razão os rendimentos são novos, quando tal nem sequer foi alegado pela
Autoridade Tributária. Tal como, não se deu ao trabalho de explicar a razão que autoriza a concluir que

2760
o dito “acréscimo de património” se reporta ao período temporal fixado, entre os limites temporais da
caducidade do direito à liquidação do imposto.
T) E não se diga que essa justificação resulta da invocação das regras comuns da experiência,
porque o que resulta das regras comuns de experiência é, exactamente, o contrário do que foi concluído
no acórdão recorrido.
U) Nada obrigava os recorrentes a terem as suas poupanças depositadas no banco, nem a terem
manifestado os mesmos, nos últimos quatro anos, pelo que o raciocínio segundo o qual: “foi elaborado
um quadro do qual constam os rendimentos auferidos a título de juros, sendo que no ano de 2010 o
valor global em apreço é de € 1.809,44, surgindo no ano de 2011 o valor global de € 170.364,85. Por
outro lado, o rendimento global declarado em 2011 é de € 45.571,20 e em 2010 de 49.462,93.” É irrelevante, pois, em momento algum se alegou e provou que o capital dos recorrentes foi obtido, ganho,
auferido, nos ditos anos de 2007 a 2011.
V) O artigo 63º n.º l alínea c) LGT é manifestamente inconstitucional, por expressa e flagrante
violação dos preceitos da constituição que se enumeram: números l e 2 do artigo 18º) e os artigos 21º,
26º e o 34º. Inconstitucionalidade que impede a aplicação da citada alínea c) do n.º 1 do art. 63º da Lei
Geral Tributária, não podendo os tribunais aplicar essa disposição legal.
X) Se é verdade que “a reserva do sigilo bancário não tem carácter absoluto, antes se admitindo
excepções em situações em que avultam valores e interesses que devem ser reputados como relevantes
como, verbi gratia, a salvaguarda dos interesses públicos ou colectivos”, também é verdade que essa
devassa não é, nem pode ser arbitrária. Não podendo ocorrer somente porque, num determinado momento, o cidadão submeteu a depósito bancário o valor das suas poupanças anteriormente acumuladas.
Z) O acórdão recorrido nem sequer respeita os pressupostos e os requisitos da legislação inconstitucional que aplicou: isto porque a frase: “no mesmo período de tributação”, constante da alínea f) do
n.º l do artigo 87º da Lei Geral Tributária, não pode ser interpretada como restringindo-se ao período
de caducidade do direito à liquidação de um tributo.
AA) Aliás, se o legislador quisesse que assim fosse, tê-lo-ia escrito expressamente, como seria
sua obrigação, para cumprir o previsto no artigo 9º do Código Civil. Logo, nessa frase, nesse período
de tributação cabe, como não pode deixar de ser, toda a vida útil e activa do contribuinte.
BB) A dita divergência não justificada tem de recair sobre toda a vida contributiva do contribuinte
e não somente, sobre os últimos quatro anos de apresentação de declarações de rendimentos, para efeitos
fiscais, porque, a verdade é que os contribuintes podem fazer poupanças e acumulá-las, dentro ou fora
do sistema bancário, ao longo de toda a sua vida, como resulta das regras de experiência normal. Não
o reconhecer será negar que a vida humana se desenvolve, em média, ao longo de 75 anos.
CC) Logo, ao contrário do que se entendeu, na sentença recorrida, no presente caso, não se está
perante um dos requisitos de aplicação do previsto na alínea f) do n.º l do artigo 87º da Lei Geral Tributária, porque o período considerado e posto em paralelo com declarações fiscais dos contribuintes
foi, somente, o período de quatro anos e não a totalidade da vida activa dos mesmos contribuintes.
DD) Caso as autoridades queiram interpretar a norma em causa, alínea f) do n.º l do artigo 87º da
Lei Geral Tributária, no segmento em que se refere “ao mesmo período de tributação”, como sendo o
espaço de tempo de quatro anos, então, esta norma, continua a ser inconstitucional, por violar os preceitos
constitucionais já referidos e ainda, os seguintes: artigo 2º, na parte em que se refere a: “respeito e na
garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais”; artigo 9º alíneas b) e d) na parte em
que se referem a: “b) Garantir os direitos e liberdades fundamentais e o respeito pelos princípios do
Estado de direito democrático; d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade
real entre os portugueses (...)”. E o próprio artigo 24º, na medida em que tal interpretação exclui da
consideração do período em causa a totalidade do espaço de vida do cidadão, limitando-o, a quatro
anos, para se harmonizar com o artigo 45º da Lei Geral Tributária.
Termina pedindo que se declare «… a inconstitucionalidade da norma prevista na alínea c) do
dito artigo 63º n.º l da Lei Geral Tributária, conjugado com o artigo 87º da mesma lei, que concede à
autoridade tributária o direito de intrusão nas contas privadas, para “aceder a todas as informações ou
documentos bancários, sem depender do consentimento do titular dos elementos protegidos”, não a
podendo os tribunais aplicar, por flagrante inconstitucionalidade material. Confirmando-se, a decisão
proferida em primeira instância, que chegou ao mesmo resultado, embora por um caminho diverso.»
1.3. Contra-alegou o recorrido Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, formulando,
a final, as conclusões seguintes:
1. O recurso deduzido deve ser rejeitado porquanto não se verificam os pressupostos do n.º 1 do
art. 150º do Código de Processo e de Procedimento Administrativo (CPTA).
2. Em conformidade com a jurisprudência do STA entende-se que estamos perante uma questão
jurídica, de direito substantivo ou adjectivo, de especial complexidade, quando a sua solução envolve
a aplicação e ligação a diversos regimes legais e institutos jurídicos, e, igualmente, na circunstância de
o seu tratamento ter suscitado dúvidas sérias, ao nível da jurisprudência, ou da doutrina.
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3. E, tem-se considerado que estamos perante assunto de relevância social fundamental quando a
situação apresente contornos indiciadores de que a solução pode ser um paradigma ou orientação para
se apreciarem outros casos, ou quando tenha repercussão de grande impacto na comunidade.
4. Em relação ao pressuposto da admissão do recurso para uma melhor aplicação do direito,
tem-se entendido que este se justifica quando questões relevantes sejam tratadas pelas instâncias, de
forma pouco consistente ou contraditória, de tal modo que seja manifesto que a intervenção do STA é
reclamada para dissipar dúvidas sobre o quadro legal que regula certa situação.
5. Confiram-se os Acórdãos do STA, de 08/01/2014, Proc. 1522/13, «O recurso de revista regulado no art. 150º do CPTA é, pois, um recurso “sui generis”, de “excepção à regra do duplo grau”
que vigora no processo da jurisdição administrativa (vide arts. 24º/g) e 37º/a) ETAF), cuja existência
é justificada pela necessidade de responder a questões de grande relevância jurídica ou social e/ou de
assegurar uma melhor aplicação do direito», de 26/06/2013, Proc. 505/13, «I - O recurso de regista
consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absolutamente excecional, sendo apenas admissível nos precisos e estritos termos em que o legislador o consagrou, ou seja, apenas para 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. (...) Pois não se 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.» e de 26/06/2013, Proc. 0379/13, «I - O recurso de revista consagrado no
artigo 150º do CPTA tem natureza absolutamente excecional, sendo apenas admissível nos precisos
e estritos termos em que o legislador o consagrou, ou seja apenas deve ser admitido para 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. § II - Deste modo, não é de admitir a requerida
revista quando, como no caso dos autos, os Requerentes não só não alegaram nem demonstraram,
como lhes competia, a verificação daqueles requisitos, como estes se não verificam ocorrer, já que a
reiterada discordância com o sentido da decisão, por si só, embora suscetível de legitimar/motivar
recurso jurisdicional ordinário, se e quando admissível, revela-se antes e para este efeito jurídico
processual manifestamente ineficaz. (...)»
6. No caso dos autos, é manifesto que os recorrentes não só não alegaram como não lograram
demonstrar a verificação daqueles requisitos/pressupostos legais de admissão do recurso de revista
excepcional, tal como o consagra o art. 150º do CPTA, e a jurisprudência convocada o vem clarificando
no seu alcance e aplicação concreta.
7. Na verdade, o articulado de recurso, estende-se numa clara violação do n.º 2 do art. 9º do CPC,
que este supremo tribunal apreciará devidamente, omitindo, porém a explanação das razões que no
entender dos recorrentes lhe permitem aceder a este excepcional meio processual.
8. Com efeito, e como vem sendo entendimento reiterado deste Tribunal, a admissão do recurso
encontra-se vinculada a pleitos em que as questões a apreciar sejam 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,
9. A admissão do recurso para a melhor aplicação do direito apenas ocorrerá quando se verifique
que aquela questão (caracterizada nos termos acima) seja 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.
10. Nenhum dos enunciados pressupostos se verifica no caso em apreço. A questão a apreciar não
se revela complexa, e não exige especiais operações exegéticas. O enquadramento normativo é claro e
inequívoco e não exige compatibilidade de regimes potencialmente aplicáveis.
11. Mais, a decisão é juridicamente acertada, e não suscita divisão jurisprudencial, nem doutrinal,
encontrando-se estabilizada quer legislativamente, quer na resolução de litígios. E, sobretudo, confirmada constitucionalmente. É que, os recorrentes, insurgem-se contra o acórdão recorrido, apontando-lhe
violação de normas constitucionais, questão que importa apreciar em duas vertentes,
12. Por um lado, quanto à não admissão do recurso de revista, porquanto os recorrentes, imputam
aos artigos da LGT o vicio de violação dos arts. 18º, n.º 1, 21º e 26, n.º 1 da constituição (vide 7º e 8º
do articulado de recurso) - questão já decidida pelo Tribunal Constitucional - Acórdão n.º 442/2007,
de 14/08/2007, processo 815/2007 “16.3 — Mas uma coisa é o âmbito de protecção, prima facie, de
uma previsão de um direito fundamental, outra é o seu âmbito de garantia efectiva (...). Este só se
recorta, neste caso, em resultado de um balanceamento entre os interesses e valores ligados à tutela
da privacidade e os interesses, também constitucionalmente protegidos, com eles conflituantes. Nessa
ponderação, (...) há que levar em conta, não só a relação hierárquica abstracta entre os bens em conflito, mas também «o peso concreto dos bens e interesses envolvidos» (...) quando a quebra do sigilo
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bancário promana da administração fiscal, não pode olvidar-se que ela não implica a abertura desses
dados ao conhecimento geral, não tendo o impacte de abrir a porta a uma devassa pública. Na verdade,
os conhecimentos obtidos pelo exercício da função tributária estão sujeitos ao dever de confidencialidade (artigo 64º da lei geral tributária) e a sua violação está tipificada de forma mais gravosa, face
ao crime de violação do sigilo profissional (...). § Nessa medida, o levantamento do sigilo bancário
mantém a reserva quanto aos dados que dele são objecto, através da sua cobertura pelo sigilo fiscal,
o que permitiu que se afirmasse que «a tutela dos legítimos interesses cos contribuintes que seria
propiciada pelo sigilo bancário continua a estar garantida (...) é absolutamente certo que, em caso
de levantamento do sigilo bancário pela administração fiscal, o sigilo fiscal «deixa salvaguardado o
conteúdo essencial tanto do direito à privacidade da vida privada e familiar dos contribuintes como da
dinâmica da actividade bancária» (Casalta Nabais) (...) «Trata-se de prosseguir, não um, mas vários
objectivos de interesse público, tantos quantas são as funções reconhecidas ao imposto: a da obtenção
das receitas necessárias à efectivação das despesas públicas (...) Não será aceitável que o direito à
privacidade tenha de ser protegido nos casos em que esteja a ser invocado para que algumas pessoas
singulares ou colectivas possam escapar às obrigações fiscais cumpridas por outros contribuintes
em situação semelhante. [Apud Paula Barbosa, ob. cit., p. 1255, n. 43.]» § Estamos, pois, perante um
relevantíssimo interesse público e, o que é mais, perante um interesse público a satisfazer de acordo
com parâmetros constitucionalmente fixados (...), é constitucionalmente legítima a restrição, com
este fundamento, do direito à privacidade. Negrito e sublinhado do recorrido.
13. E, ainda, o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 602/05, de 02/11/2005, Processo n.º 514/2005:
“(...) a reserva do sigilo bancário não tem carácter absoluto, antes se admitindo excepções em situações
em que avultam valores e interesses que devem ser reputados como relevantes como, verbi gratia, a
salvaguarda dos interesses públicos ou colectivos”.
14. E, como já decidido por este tribunal, no acórdão de 26/06/2013, Proc. 0379/13, supra citado,
“o alegado erro de julgamento, traduzido na manifestada e reiterada discordância com o sentido do
decidido, por si só, embora suscetível de legitimar/motivar recurso jurisdicional ordinário, se e quando
admissível, revela-se antes e para o efeito jurídico processual que cumpre - admissibilidade desta
revista excecional - manifesta e processualmente ineficaz.”
15. No caso dos presentes autos, a decisão judicial questionada não se revela “ostensivamente
errada (s) ou juridicamente insustentável (eis), em termos de poderem qualificar-se como suscetíveis de
integrar “erro grosseiro ou decisão descabidamente ilógica e infundada...”, ou, no mínimo, passíveis
de suscitar dúvidas fundadas emergentes de divisões de correntes jurisprudenciais ou doutrinais»
16. Mas, e como antedito, a questão aqui colocada importa ser apreciada em duas vertentes. Por
um lado, a questão que vimos de enunciar e que se prende com a não verificação dos pressupostos de
admissão do presente recurso de revista, por outro, o facto de a matéria que os recorrentes aqui querem
ver discutida, constituir já caso julgado material.
17. Na petição inicial deduzida perante a 1ª instância, as questões aqui trazidas para serem apreciadas em sede de recurso de revista, atinentes à constitucionalidade das normas da LGT, haviam, já,
sido suscitadas, posteriormente impugnadas em sede de oposição e, alvo de decisão judicial que sobre
elas se pronunciou não dando razão, nesta parte, aos recorrentes.
18. A parte vencida, ao recorrer para o TCA, apresentou fundamentação exclusivamente centrada
na matéria de facto (alegações de recurso): «6º Julgando erradamente, prossegue a douta sentença, a
fls. 15., último parágrafo: “As questões que se põem são, assim, se o valor dos Juros recebidos se pode
considerar um acréscimo de património para a norma em causa e se essa divergência face aos valores
declarados se pode considerar não justificada.” § 7º Esta questão não se coloca nos autos, nem foi
sequer colocada pelo A., configurando até excesso de pronúncia. § (...) 10º Nunca o despacho se fundamentou na afirmação de que os juros configuram um acréscimo de património não justificado, como
erradamente é afirmado na douta sentença a fls 17. § 11º O despacho fundamentou-se na: “na procura
da verdade material, da proveniência dos rendimentos que originaram rendimentos de juros (...)”»
19. Notificados da interposição do recurso, os A. não pediram a ampliação do objecto do recurso,
tendo-se conformado com aquela outra parte da sentença, que não lhes deu razão, e que, portanto,
transitou em julgado, o que vai invocado para todos os legais efeitos.
20. O recurso de revista, por imposição do n.º 2 do art. 150º do CPTA, “só pode ter por fundamento
a violação de lei substantiva ou processual”.
21. No caso, os recorrentes fundamentam o pedido na alegada violação da constituição, o que,
como é consabido, deveria ser invocado por via do recurso para o Tribunal Constitucional, donde resulta que o meio processual próprio para apreciar o pedido dos recorrentes não é o recurso de revista
- excepção que se deixa invocada, para todos os efeitos legais.
22. E porque se encontra excedido o prazo para a dedução do meio processual adequado, não pode
o presente recurso de revista ser convolado em recurso para o Tribunal Constitucional, verificando-se,
também, para a dedução do meio processual próprio, caducidade do direito de acção, o que vai invocado
para todos os legais efeitos.
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23. Quanto ao demérito do presente recurso, alegam os recorrentes, invocando os art.s 18º, 21º, e
26º da Constituição da República Portuguesa, que o n.º 5 do art. 63º-B da LGT é inconstitucional por
alegadamente violar o direito à reserva da intimidade da vida privada e familiar.
24. A questão, nas suas várias vertentes, foi já amplamente apreciada pelos tribunais superiores,
que sempre decidiram como não inconstitucional a norma em apreço. Confiram-se os supra citados
acórdão do Tribunal Constitucional: uma coisa é o âmbito de protecção, prima fade, de uma previsão
de um direito fundamental, outra é o seu âmbito de garantia efectiva Este só se recorta, neste caso,
em resultado de um balanceamento entre os interesses e valores ligados à tutela da privacidade e os
interesses, também constitucionalmente protegidos, com eles conflituantes. (...) Nessa ponderação,
(...) há que levar em conta, não só a relação hierárquica abstracta entre os bens em conflito, mas
também «o peso concreto dos bens e interesses envolvidos» (...) quando a quebra do sigilo bancário
promana da administração fiscal, não pode olvidar-se que ela não implica a abertura desses dados
ao conhecimento geral, não tendo o impacte de abrir a porta a uma devassa pública. Na verdade, os
conhecimentos obtidos pelo exercício da função tributária estão sujeitos ao dever de confidencialidade (...). Nessa medida, o levantamento do sigilo bancário mantém a reserva quanto aos dados que
dele são objecto, através da sua cobertura pelo sigilo fiscal, o que permitiu que se afirmasse que «a
tutela dos legítimos interesses dos contribuintes que seria propiciada pelo sigilo bancário continua
a estar garantida, (...) é absolutamente certo que, em caso de levantamento do sigilo bancário pela
administração fiscal, o sigilo fiscal «deixa salvaguardado o conteúdo essencial tanto do direito à
privacidade da vida privada e familiar dos contribuintes como da dinâmica da actividade bancária»
(...) não existe base constitucional para que os dados que, em princípio, estão cobertos pelo segredo
constituam uma espécie de «reduto inacessível» ao poder inspectivo da administração fiscal. Negrito
e sublinhado do recorrido.
25. É, portanto, inequívoco, que a norma ao abrigo da qual a decisão aqui recorrida foi prolatada
não padece da inconstitucionalidade que lhe vem assacada.
26. Com efeito, os recorrentes esquivaram-se, antes como agora a apresentar qualquer meio de
prova, mostrando-se alheios às regras da distribuição do ónus da prova.
27. Cabia, aos Recorrentes provar como obtiveram os acréscimos de rendimentos em causa, o que
não sucedeu em sede graciosa, nem posteriormente, em sede contenciosa.
28. No ano de 2010 constam como rendimentos de juros auferidos pelos dois sujeitos passivos o
montante global de € 1.809,44 e, em 2011, o montante global de € 170.364,41.
29. Os rendimentos que originaram rendimentos de juros no montante de € 170.384,75, permaneciam desconhecidos, verificando-se um acréscimo de património, de origem desconhecida e não
declarada, de valor superior a € 100 000,00 no mesmo período de tributação.
30. O que configura uma divergência não justificada com os rendimentos declarados, tal como
decorre da alínea f) do art. 87º da Lei Geral Tributária - LGT, o que determina a avaliação indirecta, nos
termos do n.º 5 do art. 89º-A do mesmo diploma, e conduziu à proposta de acesso à informação bancária,
em conformidade com o n.º 11 do mesmo artigo 89º-A e n.º 1 e alínea c) do art. 63º-B da LGT,
31. Posto que, a decisão de autorização do Director Geral da AT se mostra amplamente justificada
“na procura da verdade material, da proveniência dos rendimentos que originaram rendimentos de
juros (...)”.
32. A autorização de acesso pretendida não resulta de os A. terem tido rendimentos de juros,
mas sim de esses juros terem uma origem e dessa origem representar (pelos montantes em causa) um
acréscimo de património de valor superior a € 100.000,00.
33. Com efeito, se é verdade que a existência de depósitos bancários não é só por si uma situação
de acréscimo de património, é também certo que os montantes de juros auferidos, tiveram origem em
depósitos de valor inequivocamente superior aos mesmos, ou seja, se o juro é de, por exemplo 80.000,
o depósito que lhe deu origem será de, no mínimo, 800.000 (considerando o juro irreal de 10%). No
caso, sendo o valor de juros auferidos de 170.384,75, o depósito que lhe deu origem, é no mínimo de
1.703.847.50 (um milhão e setecentos mil euros!) E isto é irrefutável. Tanto assim, que os recorrentes
não o refutam!
34. E se é um facto que, tal como afirmam em 30, das alegações de recurso, “esse dinheiro estava
onde os recorrentes quiseram”, porque, efectivamente, podem guardar um milhão e setecentos mil
euros onde lhes for mais conveniente, também é um facto que, ao contrário do afirmado, têm de dar
explicações, não quanto ao local em que o montante se encontrava guardado, mas sim quanto à sua
origem. E têm de o fazer porque a lei assim o determina. E determina-o para todos os cidadãos, não há
qualquer excepção que se aplique aos recorrentes.
35. Donde, se mostra plenamente preenchida a previsão da alínea f) do art. 87º da LGT: acréscimo
de património - em depósitos -, de valor superior a € 100.000,00, injustificadamente divergente dos
valores declarados.
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36. Resulta pois, evidente, que a decisão ínsita no acórdão recorrido - e pese embora essa decisão
não se pronuncie, porque não lhe foram colocadas, sobre as questões constitucionais que os recorrentes
trazem agora ao recurso de revista - constitui a “melhor aplicação do direito”.
37. Mas ainda que o acórdão recorrido se tivesse pronunciado sobre as questões constitucionais
em sentido desfavorável aos recorrentes, como o fez a decisão de primeira instância, o certo é que tal
decisão se teria conformado inteiramente com a jurisprudência constitucional, devendo sempre, aquele
acórdão, ser mantido na ordem jurídica.
Termina pedindo a rejeição do recurso, por não se verificarem os pressupostos legais da sua
admissão, ou assim não se entendendo, que seja julgado extinto, por verificação das invocadas excepções, ou não sendo assim entendido, que seja julgado totalmente improcedente, por aos recorrentes
não assistirem razões de direito.
1.4. Subidos os autos a este STA e tendo o MP provido a notificação dos recorrentes para esclarecer
qual a norma que pretendem que o STA aprecie em sede do recurso de revista: se o art. 65º-B, n.º 1,
alínea c) da LGT, ou se o art. 63º, n.º 1, alínea c) da LGT, em conjugação com o art. 87º da mesma Lei,
vieram aqueles aos autos dizer que não se limitam a desejar que seja apreciado o art. 63º, als. b) e c),
da LGT, em conjugação com o art. 87º da mesma lei, pois o que está em causa é a violação pela AT de
um direito essencial do cidadão. O secretismo da conta bancária privada, o qual só pode ser violado,
nos casos previstos na lei. Alegou-se a inconstitucionalidade da norma do 63º n.º 1 alínea c) LGT, por
expressa violação dos nºs. 1 e 2 do art. 18º e dos arts. 21º, 26º e 34º, todos da CRP, inconstitucionalidade
que, para ser considerada no Tribunal Constitucional, terá de ser discutida nas instâncias e no Tribunal
de Revista. E além disso, discute-se a errada aplicação pelo Tribunal recorrido, dos arts. 45º, 63º, n.º 1
alínea c) e 87º, n.º 1, alínea f), da LGT.
1.5. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«1. A…………… e B………….. recorrem do acórdão proferido pelo T.C.A. Norte, interpondo
revista excecional.
E pretendem com o mesmo que seja apreciada a conformidade constitucional de normas que são
invocadas como violadas em face do previsto nos nºs. l e 2 do art. 18º, 21º, 26º e 34º todos da C.R.P.,
bem como que seja apreciada a aplicação que foi erradamente efetuada dos artigos 45º, 63º n.º l alínea c)
e 87º n.º l alínea f) da L.G.T..
2. Emitindo parecer:
Embora com vozes discordantes da doutrina, a revista excepcional tem sido admitida como
possível pela 1ª secção do S.T.A., com base no previsto no art. 4º alínea a) do E.T.A.F. e na aplicação
subsidiária e com adaptações do que se encontra previsto no art. 150º do C.P.T.A. ((1) Tal o que vendo
sendo entendido em múltiplos acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do S.T.A., proferidos
após os de 4-10-2006 e 29-11-06, nos processos 729/06 e 584/06, todos acessíveis em www.dgsi.pt e
se pode inferir da referência de ser uma válvula de escape do sistema, conforme consta da exposição
de motivos do E.T.A.F.).
A ser de entender assim, a sua admissão depende ainda de requisitos de ordem formal, de acordo
com o previsto ainda no n.º l do dito art. 150º.
Ou seja, a questão em causa deve ter relevo jurídico ou social, e revestir ainda de importância
fundamental ou a decisão a proferir ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Quanto à questão ter importância fundamental ou de ser claramente necessária para uma melhor
aplicação do direito, significa-se ser a mesma emergente de legislação nova passível de sérias divergências (efeito preventivo), ou de ter sido foi resolvida ao arrepio do entendimento uniforme da jurisprudência ou mesmo da doutrina (efeito reparador). ((2) Neste sentido, Abrantes Geraldes, Recursos
em Processo Civil, Novo Regime, Anotação ao art. 721º-A. do C.P.C.).
E quanto a questão ter relevo social, são ainda assinalados na lei como interesses importantes da
comunidade ou ligadas aos direitos dos consumidores, a saúde, o ambiente, a ecologia, a qualidade de
vida e o património cultural e histórico, segundo o previsto no art. 9º n.º 2 do C.P.T.A..
Ora, grande parte das questões de inconstitucionalidade que foram suscitadas não são novas,
sendo já conhecidas várias decisões do Tribunal Constitucional sobre as mesmas, para além de resultar
que, não as tendo conhecido o T.C.A. Norte, não se justifica que se conheça agora delas em sede em
revista excecional.
Por outro lado, das normas invocadas como tendo sido erradamente aplicadas, apenas a contida
no art. 87º n.º l alínea f) da L.G.T. foi aplicada na fundamentação do decidido e com um conteúdo
diverso do que se defende no recurso interposto, de que decorre não se justificar admissibilidade do
recurso interposto quanto a tal.
3. Concluindo:
Parece não estarem reunidos os pressupostos para o recurso ser admitido.
Contudo, sendo a decisão sobre a mesma da competência da formação dos conselheiros mais
antigos da Secção do Contencioso Tributário, nos termos previstos no art. 150º n.º 5 do C.P.T.A., subsidiariamente aplicável e com adaptação, relega-se para momento posterior a eventual emissão de parecer
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quanto ao mérito do recurso interposto, nos termos do previsto no art. 146º nºs. l e 2 do C.P.T.A., que
assim subsequentemente de aplicar no caso de se entender ser de admitir o recurso interposto.»
1.6. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2.1. Nas instâncias julgaram-se provados os factos seguintes:
«1 - Através da Ordem de Serviço n.º OI201300636 foi ordenado procedimento de inspecção
externa aos sujeitos passivos A………… e ………………., ao IRS do ano de 2011, ordem de serviço
esta que foi recebida em 28-06-2013 (fls. 1 do Processo Administrativo (PA) em apenso);
2 - Através do ofício n.º 5877, de 2013-06-20, que aqui se dá por reproduzido, foi o sujeito passivo
A………….. notificado para, nos termos do 87º e 89º-A da LGT, apresentar no dia 28-06-2013 “os
elementos relativos ao acréscimo de património, conjugado com os rendimentos declarados, relativos
às declarações modelo 3 de IRS dos exercícios de 2010 e 2011” (fls. 3 e 4 do PA em apenso);
3 - Em 10-07-2013 os sujeitos passivos ora Recorrentes apresentaram na Direcção de Finanças de
Coimbra resposta ao ofício que antecede, a qual se dá aqui por reproduzida, onde, em suma, negam ter
havido acréscimo de património que tenha que ser explicado e alegando que os valores das contas bancárias têm origem em poupanças de 50 e 47 anos das suas vidas de trabalho (fls. 5 a 9 do PA em apenso);
4 - Através de ofício n.º 7160, de 2013-07-18, enviado através de correio registado com AR, assinado em 22-07-2013, que aqui se dá por integralmente reproduzido, foram os ora Recorrentes notificados
para no prazo de 10 dias remeterem à DDF de Coimbra extractos das contas bancárias utilizadas desde
Janeiro de 2010 a Dezembro de 2011 ou para autorizarem o seu acesso à AT, em virtude de, na resposta
que antecede, não terem provado o acréscimo patrimonial (fls. 10 a 13 do PA em apenso);
5 - Com data de 31-07-2013, os ora Recorrentes apresentaram na DDF de Coimbra resposta ao
ofício que antecede, a qual aqui se dá por integralmente reproduzida, onde, em suma, reiteram não
haver qualquer acréscimo de património, que os valores das contas resultam de poupanças com muitos
anos de acumulação, negando a entrega dos elementos bancários e não autorizando a sua consulta (fls.
14 a 18 do PA em apenso);
6 - Com data de 9 de Setembro de 2013 foi elaborada uma informação pelos Serviços de Inspecção
Tributária propondo a autorização do Director Geral dos Impostos para aceder às contas bancárias dos
sujeitos passivos A………………. e ……………., a qual mereceu parecer concordante da Directora
de Finanças Adjunta e despacho favorável do Director de Finanças de Coimbra (cfr. informação de
fls. 19 a 25 do PA, cujo teor se dá por reproduzido);
7 - De acordo com o teor da informação acima referida, a autorização de acesso pretendida
fundamenta-se na alínea c) do n.º l do artigo 63º-B e alínea f) do n.º l do art. 87º, n.º 5 e n.º 11 do
art. 89º-A, todos, da LGT, salientando-se aí o facto de os sujeitos passivos terem tido rendimentos
de juros, no ano de 2011, no valor de € 170.384,75, verificando-se um acréscimo de património de
valor superior a € 100.000,00 face às declarações de rendimentos de 2010 e 2011, acréscimo esse não
justificado;
8 - Com fundamento na informação, parecer e despacho acima referenciados, o Director Geral
dos Impostos proferiu decisão, em 21-10-2013, que aqui se dá por reproduzida, com fundamento na
alínea c) do n.º l do artigo 63º-B da LGT, contendo a autorização de acesso directo a todas as contas e
documentos bancários existentes nas instituições bancárias, em sociedades financeiras ou instituições
de crédito portuguesas, de que sejam titulares os ora Recorrentes, relativamente ao período de l de
Janeiro de 2010 a 31 de Dezembro de 2011 (cfr. fls. 66 do PA);
9 - A decisão identificada no ponto antecedente foi notificada aos Recorrentes, através de carta
registada datada de 29-10-2013, tendo o AR sido assinado em 05-11-2013, conforme consta das cópias
dos documentos juntos ao PA a fls. 69 a 71, constando do ofício de notificação os meios de reacção e,
ainda, que, em anexo, ia “cópia da decisão e informação de suporte num total de vinte folhas”;
10 - Através de ofício n.º 10617, de 28-10-2013, a Direcção de Finanças de Coimbra oficiou ao
Banco de Portugal no sentido de este divulgar junto de todas as instituições bancárias, “para que nos
forneçam os extractos de conta do período mencionado de 2011/01/01 a 2011/12/31 de quaisquer contas
de que sejam titulares, co-titulares ou esteja autorizado a movimentar (nomeadamente com procuração),
dos já citados A…………….. com o NIF: …..……. e ……………, com o NIF: ………….” (fls. 67 e
68 do PA em apenso);
11 - Em 15-11-2013 foi apresentado neste Tribunal o presente recurso (fls. 2 dos autos);
12 - Na aplicação da DGCI “Obrigações Acessórias — Mod. 39” relativa ao ano de 2010 consta
que os ora Recorrentes receberam rendimentos de juros no valor de € 1.809,44 e, no ano de 2011,
€ 170.364,85 (fls. 21 do PA em apenso);
13 - De acordo com as declarações apresentadas, os Recorrente declararam os rendimentos globais de € 12.753,94 (2007), de € 33.810,00 (2008), de € 40.541,31 (2009), de € 49.462,93 (2010) e de
€ 45.571,20 (2011) (fls. 22 dos autos, não posto em causa pelas partes);
14 - O sujeito passivo A……………….. é herdeiro e cabeça de casal da herança de
C…………………………, cujo óbito ocorreu em 03-01-2011, da qual constam 72 verbas, sendo que
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uma se refere a um prédio urbano e as restantes a prédios rústicos, não havendo verbas relativas a
valores monetários (fls. 22 do PA, não posto em causa pelas partes);
15 - De acordo com a aplicação da DGCI “Mod. 11 - Transmissões Onerosas”, no ano de 2011
os Recorrentes não alienaram bens imóveis nem transmitiram quotas;”
2.2. E quanto a factos não provados, especificou-se o seguinte:
Factos não Provados
l - Não está provado que no ano de 2011 só tenha havido uma atribuição de juros, ou seja, que a
AT tenha duplicado os valores dos juros pagos em € 84.162,05 e € 84.161,97 (os Recorrentes limitaram-se a afirmar tal situação, quando deveriam ter junto documentos comprovativos do que afirmaram).
3.1. Aceitando-se que este recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, apreciar se o recurso dos autos
é admissível face aos pressupostos de admissibilidade contidos nesse normativo, em cujos nºs. 1 e 5
se estabelece:
«1 - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode
haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito.
(…)
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 objecto de apreciação preliminar
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de
Contencioso Administrativo».
3.2. Interpretando este n.º 1, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste recurso (cfr.,
por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela sua estrutura,
quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela nota
de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número limitado de
casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-se como
o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, a uma
“válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu: 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.
Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera 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». (1)
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão
do recurso para uma melhor aplicação do direito (2), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:
- (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for 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, ou quando 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.
- e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito
quando se verifique 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 suscite fundadas
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.
Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e
esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «o que em primeira
linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não
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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») - cfr. o ac. desta Secção do STA,
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07;
de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12,
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.
E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessariamente
ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 627º, n.º 2, 635º, nºs. 1 e 2, e 639º, nºs. 1 e 2 do
novo CPC (3) - neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013,
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13.
3.3. No caso vertente, os recorrentes A………………. e B………………. deduziram recurso judicial (nos termos do art. 146º-B do CPPT e do n.º 5 do art. 63º-B da LGT) da decisão do Director-geral
da AT de aceder às suas contas bancárias alegando, em síntese e no que aqui releva, que assenta em
pressupostos errados e viola a lei do regime jurídico das instituições de crédito, bem como a inconstitucionalidade material do n.º 5 do art. 63º-B da LGT, por prever que o recurso dos actos praticados
pela AT ao abrigo da competência prevista no n.º 1 do mesmo artigo são susceptíveis de recurso judicial
com efeito meramente devolutivo, o que afronta o disposto nos arts. 18º, nºs. 1 e 2, 21º e 26º da CRP
e por violação do princípio da reserva da intimidade da vida privada.
Por sentença do TAF de Coimbra, o recurso foi julgado procedente e foi, consequentemente,
anulada a decisão da AT, de acesso às informações e documentos bancários dos recorrentes.
O Director-Geral da AT recorreu, então, para o TCA Norte, que, por acórdão de 13/3/2014
(fls. 170/199), revogou a decisão do TAF de Coimbra e julgou improcedente o referido recurso judicial interposto pelos recorrentes contra a mencionada decisão do mesmo Director-Geral, mantendo-a,
consequentemente, na ordem jurídica.
3.4. Discordando do entendimento afirmado no aresto do TCA Norte, os recorrentes alegam que,
face ao decidido, há que reapreciar e clarificar duas questões: (i) a inconstitucionalidade das normas
do art. 63º n.º 1 alínea c) LGT, por violação dos nºs. 1 e 2 do art. 18º e dos arts. 21º, 26º e 34º, todos da
CRP (inconstitucionalidade que, para ser considerada no Tribunal Constitucional, terá de ser discutida
nas instâncias e no Tribunal de Revista) e (ii) a errada aplicação por parte do acórdão do TCAN, dos
arts. 45º, 63º, n.º 1 alínea c) e 87º, n.º 1, alínea f), da LGT.
3.4. Ora, quanto a esta última questão, (errada aplicação dos arts. 45º, 63º, n.º 1 alínea c) e 87º,
n.º 1, alínea f), da LGT), adianta-se desde já, que não se preenchem os requisitos da admissão do recurso
de revista previsto no art. 150º do CPTA.
3.4.1. É que, de acordo com o disposto no n.º 4 deste normativo, «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.»
Ora, no caso, no que ora releva e como decorre das Conclusões do recurso, os recorrentes substanciam a errada aplicação daquelas normas da LGT numa errada apreciação da prova e numa errada
fixação dos factos materiais da causa:
- alegam que no raciocínio da AT e do TCAN existe um vício que consiste em só considerar
como período de acumulação do património dos recorrentes, o de caducidade do direito à liquidação
do imposto, não se tendo valorizado o facto de as poupanças dos recorrentes se reportarem a poupanças
de toda a sua vida e por isso assumirem um montante que permite o resultado de juros que a decisão
recorrida não se cansa de evidenciar;
- alegam que nada permite ao Tribunal presumir que as poupanças detectadas no património de um
cidadão são somente o resultado da sua actividade económica, nos últimos quatro anos, seleccionados
pela AT, sobretudo, quando o mesmo cidadão esclareceu que esses valores constituem o resultado de
toda a sua vida de trabalho;
- ao contrário do que se entendeu, não se está perante um dos requisitos de aplicação do previsto
na alínea f) do n.º l do art. 87º da LGT, porque o período considerado e posto em paralelo com declarações fiscais dos contribuintes foi, somente, o período de quatro anos e não a totalidade da vida activa
dos mesmos contribuintes.
Daí que o acórdão recorrido tenha cometido o erro de lhes imputar acréscimos de património não
justificados nos termos dessa alínea f) do n.º 1 do art. 87º da LGT, não se dando ao trabalho nem de
explicar, porque razão os rendimentos são novos, quando tal nem sequer foi alegado pela AT, nem de
explicar a razão que autoriza a concluir que o dito “acréscimo de património” se reporta ao período
temporal fixado, entre os limites temporais da caducidade do direito à liquidação do imposto. Sendo
que essa justificação também não resulta da invocação das regras comuns da experiência, porque o que
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resulta das regras comuns de experiência é, exactamente, o contrário do que foi concluído no acórdão
recorrido.
Em suma, nesta parte e quanto a esta questão, os recorrentes, sindicam, basicamente, o julgamento
da matéria de facto, julgamento esse que, como se viu, não cabe neste recurso de revista previsto no
art. 150º do CPTA, já que, no caso, não se alega nem se verifica nem esta ofensa de disposição expressa
da lei quanto à exigência de certa espécie de prova, nem a fixação de força probatória de determinado
meio de prova.
Não podendo, portanto, o STA apreciar o julgamento de facto feito pelo TCAN.
3.4.2. Na verdade, atentando no acórdão do TCAN, constata-se que conclui pela revogação da
sentença proferida em 1ª instância, apelando e fundamentando-se, no essencial, na ocorrência de erro de
julgamento de facto, como bem decorre da transcrição que segue: «… é ponto assente que com cobertura
do art. 63º-B n.º 1 alínea c) LGT, a AT tem o poder de aceder a todas as informações ou documentos
bancários, sem depender do consentimento do titular dos elementos protegidos, entre outras situações,
quando “se verifiquem indícios da existência de acréscimos de património não justificados, nos termos
da alínea f) do n.º 1 do artigo 87º” (do mesmo diploma), sendo que de acordo com este último normativo,
a avaliação indirecta da matéria tributável é, legalmente, possível, desde que se detecte acréscimo de
património ou despesa efectuada, incluindo liberalidades, de valor superior a € 100.000, verificados
simultaneamente com a falta de declaração de rendimentos ou com a existência, no mesmo período de
tributação, de uma divergência não justificada com os rendimentos declarados”.
Ora, tendo presente a decisão da AT, resulta claro que a situação em apreço tem como pano de
fundo o controlo declarativo dos sujeitos passivos singulares que, relativamente ao exercício de 2011,
foram indicadas na Modelo 39 como tendo recebido rendimentos de capitais (juros) sujeitos a retenção
na fonte a uma taxa prevista no art. 71º do CIRS e que apresentaram acréscimos de património de
valor superior a € 100.000,00 e não justificados em relação ao ano anterior.
Nesta sequência, para além de outros elementos, foi elaborado um quadro do qual constam
os rendimentos auferidos a título de juros, sendo que no ano de 2010 o valor global em apreço é de
€ 1.809,44, surgindo no ano de 2011 o valor global de € 170.364,85.
Por outro lado, o rendimento global declarado em 2011 é de € 45.571,20 e em 2010 de 49.462,93.
Perante a notificação feita aos ora Recorridos e considerando os elementos por estes apontados,
a AT considerou que o acréscimo do património não foi justificado e, perante a posição dos contribuintes de não autorizarem as instituições bancárias a fornecer os elementos bancários, foi decidido
o levantamento do sigilo bancário.
Assim sendo, cremos que não é possível acompanhar a decisão recorrida, pois que assiste razão
ao Recorrente quando aponta que, se é verdade que a existência de depósitos bancários não é só por si
uma situação de acréscimo de património, também é certo que os montantes de juros auferidos, tiveram
origem em depósitos de valor inequivocamente superior aos mesmos, sendo claro, na fundamentação,
que este valor, ou outro seguramente superior, não foi declarado na declaração de IRS e que é que é
um valor que não existia em depósito no ano de 2010.
Efectivamente, existe uma situação totalmente distinta, em termos de rendimentos de capitais e,
nesta medida, uma outra perspectiva sobre o património dos ora Recorridos, sendo que, considerando
os rendimentos declarados de 2007 a 2011, é inequívoco que estamos perante indícios da existência
de acréscimos de património não justificados nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 87º, pois que
existem indícios relativos a novos rendimentos aplicados em produtos financeiros geradores de novos
ou acrescidos ganhos, situação manifestada pela tal variação positiva dos rendimentos de capitais de
um ano para o outro e que aponta para um valor de € 168.555,41.»
Ou seja, o acórdão recorrido afirma clara discordância com a valoração factual da sentença proferida em 1ª instância e é nessa discordância factual que faz assentar a revogação daquela: «Assim sendo,
não pode sancionar-se a decisão recorrida quando reconduziu a dimensão do acréscimo em causa
ao valor dos juros recebidos, na medida em que tais juros não têm que ser incluídos na declaração,
além de que estão sujeitos a uma taxa liberatória e são comunicados à AT pela entidade pagadora,
deixando de lado o enquadramento desses elementos e o seu significado no que concerne à situação
patrimonial dos ora Recorridos.
Na realidade, como se refere na decisão da AT, o que está em causa são os rendimentos que originaram rendimentos de juros no montante indicado, sendo o primeiro elemento que está em equação,
ou seja, os rendimentos (capitais) que deram origem ao pagamento dos juros em apreço, sendo que,
em função do seu valor, facilmente se intui que está em jogo um significativo aumento do seu valor e
que permite a subsunção da situação descrita à norma indicada.
Aliás, não é por acaso que a decisão recorrida logo atalhou caminho referindo que “o Tribunal
não ignora, que o que a AT pretendia era saber qual a origem dos valores depositados dos quais resultaram os rendimentos dos juros. No entanto, não foi isso que resultou da decisão recorrida, nem
se vê qualquer fundamento legal invocado que pudesse sustentar tal posição. A AT fundamentou o
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acesso às contas bancárias dos Recorrentes com a divergência entre os juros recebidos e os valores
declarados no ano em causa”.
Neste ponto, entende-se que a decisão recorrida não balizou devidamente a matéria, olvidando
o conjunto de elementos acima descrito e que esteve sempre na base da actuação e decisão da AT,
insistindo que tais juros não configuram um acréscimo de património não justificado, quando o acréscimo que está em causa é o do capital que gerou o pagamento desses juros e que passou a integrar o
património dos ora Recorridos sem que tivesse sido declarado e sem que se saiba a sua origem (sendo
que neste âmbito, a AT poderia até ter utilizado o fundamento da alínea b) do n.º 1 do art. 63º-B da
LGT, na medida em que a expressão dos ganhos em rendimentos de capital, pela sua grandeza, indicia suficientemente a aplicação, no ano de 2011, de montantes que não podem ser explicados nem
com os rendimentos declarados, nem com os capitais investidos em anos anteriores, o que traduz a
existência de indícios de falta de veracidade do declarado na declaração modelo 3 de 2011) donde,
tal como defende o Recorrente, se mostra plenamente preenchida a previsão da alínea f) do art. 87º da
LGT: acréscimo de património - em depósitos -, de valor superior a € 100.000,00, injustificadamente
divergente dos valores declarados.
E este modo, é com este cenário que, por despacho do Director-geral da AT é determinado o
acesso directo a todas as contas bancárias e documentos bancários existentes em instituições bancárias, de que sejam titulares os ora Recorridos relativamente ao período de 1 de Janeiro de 2010 a 31
de Dezembro de 2011.
Assim sendo, a posição assumida pelo Tribunal recorrido padece de erro, por deficiente avaliação da realidade envolvente, mostrando-se, casuisticamente, reunidas as condições, previstas no
invocado, pela AT, art. 63º-B n.º 1 alínea c) LGT, para o determinado acesso à informação bancária
acima descrita.»
Ora, resumindo-se, nesta parte, a discordância dos recorrentes a esta nova valoração dos factos
ponderada pelo acórdão do TCAN, havemos de concluir que aí (ou seja, nessa mesma parte) não estão
verificados os requisitos legais de admissão do recurso de revista.
3.5. Mas esses requisitos também não se verificam no que concerne à questão sobrante: a da
alegada inconstitucionalidade do art. 63º n.º 1 alínea c) LGT, por violação dos nºs. 1 e 2 do art. 18º e
dos arts. 21º, 26º e 34º, todos da CRP.
A este respeito, alegam os recorrentes que está em causa a violação, por parte da AT, de um
direito essencial do cidadão: o secretismo da conta bancária privada, o qual só pode ser violado, nos
casos previstos na lei, sendo que foi invocada a inconstitucionalidade da norma da alínea c) do n.º 1
do art. 63º da LGT, por violação dos nºs. 1 e 2 do art. 18º e dos arts. 21º, 26º e 34º, todos da CRP, dado
que, para tal invocação ser considerada no Tribunal Constitucional, terá de ser discutida nas instâncias
e no Tribunal de Revista.
Não pode, porém, aceitar-se esta alegação.
Por um lado, a alegada inconstitucionalidade repousa, ainda, na também alegada interpretação
ilegal e errada, por parte do acórdão recorrido, ao ter aceite determinada factualidade que os recorrentes
entendem não ter ficado provada nos autos.
Por outro lado, como tem sido reiteradamente afirmado na jurisprudência deste STA [Secção de
Contencioso Administrativo (4)] não é de admitir o recurso de revista excepcional em que as questões
colocadas se reconduzem a estritas questões de inconstitucionalidade normativa, que podem discutir-se
em recurso de fiscalização concreta de constitucionalidade.
Na verdade, se o que os recorrentes aqui pretendem censurar é a solução legal, que consideram
contrária à Constituição, então, como naquele aresto de 26/9/2013 se acentua, «não se justifica a admissão da revista para apreciar puras questões de constitucionalidade que podem discutir-se, com
vantagem, em recurso de fiscalização concreta de constitucionalidade. É certo que os tribunais não
podem aplicar normas que infrinjam a Constituição e os princípios nela consignados (art. 204º da CRP)
e que a apreciação de questões desta natureza não está excluída do âmbito da revista. Porém, a decisão
que o Supremo Tribunal Administrativo viesse a proferir num caso em que só isso se discute não teria
vocação de resolução definitiva da questão. Em qualquer dos sentidos estaria sujeita a recurso para
o Tribunal Constitucional. Por parte da recorrente se de improcedência e verificados os necessários
pressupostos (art. 70º, n.º 1, alínea b), da LTC). Por parte da recorrida e, aliás, obrigatório para o
Ministério Público, se acolhesse a pretensão da recorrente de ocorrência de inconstitucionalidade das
normas em causa, tal como interpretadas e aplicadas pelo tribunal a quo e recusasse a sua aplicação
com este fundamento. Em qualquer caso, seria uma decisão virtualmente provisória, que não satisfaz
a razão de ser da instituição da revista excepcional.»
Acresce, ainda, que, como apontam o recorrido e o MP, as questões de inconstitucionalidade que
foram suscitadas não são novas, sendo já conhecidas várias decisões do Tribunal Constitucional sobre as
mesmas (5) e, em todo o caso, delas não tendo conhecido o TCAN, não se justifica que se conheça agora
delas em sede em revista excepcional, até porque, das normas invocadas como tendo sido erradamente
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aplicadas, apenas a prevista na alínea f) do n.º 1 do art. 87º da LGT foi aplicada na fundamentação do
decidido e com um conteúdo diverso do que ora defendem os recorrentes.
De todo o modo, e mesmo considerando que as alegadas inconstitucionalidades poderiam ser
invocadas por via do recurso para o Tribunal Constitucional, não é de ordenar que o presente recurso
de revista siga a forma adequada e seja convolado em recurso para o Tribunal Constitucional, pois que
se encontra excedido o respectivo prazo de interposição.
4. Em suma, quer porque os recorrentes sindicam o julgamento da matéria de facto, julgamento
esse que não cabe neste recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA, quer porque também não
é de admitir este recurso de revista excepcional se as questões colocadas se reconduzem a estritas
questões de inconstitucionalidade normativa, que podem discutir-se em recurso de fiscalização
concreta de constitucionalidade, quer porque, ainda assim, tal questão de direito não tem relevância
jurídica fundamental, pois que não reveste grande complexidade e muito menos complexidade
superior ao comum (em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, em razão de
um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, com necessidade
de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos, em razão de análise
que suscite dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina), nem também reveste uma
importância social fundamental (pois que não se antevê uma especial capacidade de repercussão
social em que a utilidade da decisão ultrapasse os limites do caso concreto e das partes envolvidas
no litígio, sendo certo que a questão concreta em análise nada tem de extraordinário de molde a
poder servir de paradigma ou orientação para decidir outros futuros casos; antes, e pelo contrário,
atende à especificidade e à casuística da questão factual, sendo nessa factualidade que repousa
o juízo de valoração decisória afirmado pelo recorrido acórdão do TCAN), teremos, igualmente,
que concluir pela não verificação de uma clara necessidade de admissão do recurso para melhor
aplicação do direito, pois não se verifica capacidade de expansão da controvérsia: trata-se, antes,
de uma situação pontual, casuística, e específica (situação delimitada pelos contornos factuais que
os recorrentes ainda agora pretendem ver alterados) e em que, em função da factualidade apurada,
não se vislumbra que haja relevante divergência jurisprudencial ou doutrinária, quanto à solução
jurídica encontrada.
No entanto, ainda que existisse mero erro de julgamento sempre o mesmo ficaria afastado do
âmbito deste recurso, que não visa - como acima se referiu – 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.
5. Pelo exposto e porque se consideram não verificados os requisitos do art. 150º do CPTA, o
presente recurso não pode ser admitido.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão
preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pelos recorrentes.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva.
(1) Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª ed., p. 323 e Comentário ao Código de Processo
nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..
(2) Sobre esta matéria, cfr. Miguel Ângelo Oliveira Crespo, O Recurso de Revista no Contencioso Administrativo, Almedina, 2007, pp. 248 a 296.
(3) Correspondentes aos arts. 676º, n.º 2, 684º, nºs. 1 e 2, e 685º-A, nºs. 1 e 2, do anterior CPC.
(4) Cfr., entre outros, os acs. de 10/7/2013, proc. n.º 01123/13; de 12/9/2013, proc. n.º 0982/13; de 26/9/2013, proc.
n.º 01371/13; de 31/10/2013, proc. n.º 01603/13; de 18/12/2013, proc. n.º 01788/13.
(5) Cfr., v. g., os acórdãos n.º 442/2007, de 14/8/2007, proc. n.º 815/2007 e n.º 602/05, de 2/11/2005, proc. n.º 514/2005,
citados pela entidade recorrida.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justiça.
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Sumário:
I — O remanescente da taxa de justiça tem de ponderar o valor da acção e o princípio
de que a exigência do seu pagamento tem de considerar que o seu custo deve ser
proporcional ao serviço prestado.
II — Na dispensa do pagamento do remanescente da taxa de justiça deve o juiz ter
em consideração o valor da acção ponderando a complexidade da causa e sua
especificidade e ainda o comportamento processual das partes nos termos do
artigo 6.º do Regulamento das Custas Processuais.
Processo n.º 600/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Fonseca Carvalho.
RELATÓRIO
Vem o Representante da Fazenda Pública suscitar a nulidade do acórdão por omissão de pronúncia
sobre o pedido por si efectuado de isenção do pagamento da taxa de justiça remanescente.
Considera a requerente que a conduta processual das parte e a complexidade da causa não justificam o pagamento da taxa de justiça do remanescente
Notificada a parte contrária nada disse.
Como decorre da lei – artigo 608 n.º 2 do CPC - o juiz deve resolver todas as questões que as
partes tenham submetido à sua apreciação salvo aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução
dada a outras
O não conhecimento de questão suscitada pelas partes em violação do preceito citado determina a
nulidade da sentença nos termos do também disposto no artigo 615 alínea d) do mesmo diploma legal
aplicável ao acórdão por força do imposto nos artigos 666 e 685 ambos do CPC.
Como se verifica da parte final das conclusões de recurso a recorrente pediu a dispensa do remanescente da taxa de justiça prevista no n.º 7 do artigo 6º do RCP.
E o Tribunal não conheceu deste pedido.
O objecto da omissão de pronúncia cuja nulidade se invoca consubstancia-se assim em determinar
se é de aplicar o disposto no n.º 7 do artº 6 do RCP deferindo assim o pedido dos AA de dispensa do
pagamento do remanescente devido a título de taxa de justiça.
Ocorre assim a invocada nulidade.
Passa-se agora a conhecer do pedido.
FUNDAMENTAÇÃO:
De direito:
Como é sabido todos os processos salvo os que beneficiam de isenção estão sujeitos ao pagamento de custas que são a fonte do financiamento do sistema judicial. Por isso o legislador optou pelo
estabelecimento de uma taxa fixada previamente tendo em consideração não só o valor da causa mas
também a sua complexidade.
Partindo embora do valor da acção que fixa em princípio o valor económico da pretensão e o
proveito o legislador mitigou nas acções de montante superior a € 275 000 o montante da taxa de justiça
permitindo a isenção do pagamento da taxa do remanescente ou a sua redução desde que preenchidos
os requisitos para tal.
Sobre a taxa de justiça versa o artigo 530 do CPC estabelecendo no n.º 1 que a mesma é apenas
paga pela parte que demande na qualidade de autor ou réu, exequente ou executado, requerente ou
requerido recorrente e recorrido nos termos do disposto no Regulamento das Custas Processuais
Por sua vez o n.º 7 do mesmo preceito considera para efeitos da condenação no pagamento da
taxa de justiça de especial complexidade as causas que contenham articulados ou alegações prolixas e
as que digam respeito a questões de elevada especialização jurídica especificidade técnica ou importe a
análise combinada de questões jurídicas de âmbito muito diverso e bem assim as causas que impliquem
a audição de um elevado número de testemunhas, análise de meios de prova complexos ou a realização
de várias diligências de produção de prova morosas –
A taxa de justiça refere também o número 2 do artigo 529 do CPC corresponde ao montante
devido pelo impulso processual de cada interveniente e é fixado em função do valor e complexidade
da causa.
Por sua vez o artigo 6.º n.º 7 do Regulamento das Custas Processuais que reafirma que a taxa de
justiça deve ser fixada nos termos anteriormente referidos estipula que nas causas de valor superior a
€275.000, o remanescente da taxa de justiça é considerado a final, salvo se a especificidade da situação
o justificar e o juiz de forma fundamentada, atendendo designadamente à complexidade da causa e à
conduta processual das partes, dispensar o pagamento”.
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Decorre deste preceito que o legislador previu e fixou a taxa de justiça que deve sempre ser paga
pelo impulso processual relativamente a todas as causas de valor inferior ou igual a €275000 mas o
montante da taxa correspondente ao valor superior aos €275000 ficou dependente da verificação de
determinados pressupostos legais.
Podendo as partes pedir a sua isenção e o juiz podendo fazê-lo até oficiosamente.
O artigo 20º, n.º 1, da Constituição da República Portuguesa, consagra o princípio do acesso ao
direito e aos tribunais e dele decorre que a justiça não pode ser denegada por insuficiência de meios
económicos.
A Constituição não consagra contudo a gratuitidade do serviço de justiça mas o princípio constitucional que vimos referindo implica que o Estado não pode estabelecer um regime de custas de tal
modo gravoso que se torne obstáculo ao proclamado acesso impondo-lhe ainda o dever de criar os
meios instrumentais que assegurem a todos a efectivação desse direito
Neste sentido J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, na Constituição da República Portuguesa
Anotada, 1.º vol., Coimbra, 1984, p. 182. e entre outros o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 467/91
in DR II Série de 2 de Abril de 1992.
A imposição assim da taxa de justiça surgindo assim como contrapartida da prestação de um serviço ao particular, face ao princípio do utilizador pagador terá de ter presente face à natureza da taxa
o sentido de correspondência e de equivalência e ainda o princípio da proporcionalidade a que toda a
actividade pública está sujeita artigo bem como todo o sistema fiscal cfr artigos 103 e 266/2 da CRP.
Tendo o legislador fixado o custo do serviço judiciário com base no valor da acção, reconhecendo
que em muitos casos tal critério conduzia a que o usuário desses serviços se visse obrigado a suportar uma
taxa de justiça de montante manifestamente desproporcionado em relação ao custo do serviço prestado,
e à concreta actividade judicial desenvolvida procurou obstar a tal como a CRP lho impunha.
E desde logo com o DL 324/2003, de 27.12 (nos seus artºs 27º, n.º 3 e 73º-B), dando ao juiz o
poder de isentar o pagamento de taxa de justiça, quer de determinadas questões incidentais atípicas,
quer nas acções de maior valor, designadamente quando o trabalho exigido ao tribunal e a complexidade
das questões a ele submetidas fossem de menor monta.
Estipula o artº 27º, do CCJ:
1 - Nas causas de valor superior a € 250.000 não é considerado o excesso para efeito do cálculo
do montante da taxa de justiça inicial e subsequente.
2 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o remanescente é considerado na conta a
final.
3 - Se a especificidade da situação o justificar, pode o juiz, de forma fundamentada e atendendo,
designadamente, à complexidade da causa e à conduta processual das partes, dispensar o pagamento
do remanescente.
Depois com o Dec-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro que aprovou o Regulamento das Custas
Processuais o legislador mitiga o valor das custas processuais decorrente do valor da causa.
Como decorre da motivação desse diploma legal ínsita no seu preâmbulo:
“De acordo com as novas tabelas, o valor da taxa de justiça não é fixado com base numa mera
correspondência face ao valor da acção. Constatou-se que o valor da acção não é um elemento decisivo
na ponderação da complexidade do processo e na geração de custos para o sistema judicial. Pelo que,
procurando um aperfeiçoamento da correspectividade da taxa de justiça, estabelece-se agora um sistema
misto que assenta no valor da acção, até um certo limite máximo, e na possibilidade de correcção da
taxa de justiça quando se trate de processos especialmente complexos, independentemente do valor
económico atribuído à causa.
E ainda, “(…) quando se trate de processos especiais, procedimentos cautelares ou outro tipo de
incidentes, o valor da taxa de justiça deixa de fixar-se em função do valor da acção, passando a adequar-se à efectiva complexidade do procedimento respectivo.”
Por sua vez o artigo 2º da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro manteve o mesmo propósito no n.º 7
que foi inserido ao artº 6 do RCP
De acordo com este artigo nas causas de valor superior a 275 000,00 euros o remanescente da
taxa de justiça é considerado na conta a final, salvo se a especificidade da situação o justificar e o juiz
de forma fundamentada atendendo designadamente à complexidade da causa e à conduta processual
das partes dispensar o pagamento.
É esse o remanescente, ou seja, o valor da taxa de justiça correspondente à diferença entre
275000 euros e o efectivo e superior valor da causa para efeito de determinação da deste artigo aquela
taxa que deve ser considerado na conta final, se não for determinada a dispensa do seu pagamento.
A referida decisão judicial de dispensa, excepcional, depende segundo o estabelecido neste
normativo da especificidade da situação, designadamente da complexidade da causa e da conduta
processual das partes.
A referência à complexidade da causa e à conduta processual das partes significa em concreto a
sua menor complexidade ou simplicidade e a positiva atitude de cooperação das partes.

2773
Veja-se também neste sentido o acórdão do Tribunal da relação de Guimarães in processo 7198/12.3
de 19 06 2014 e acórdão do STA de 23 07 2014 in Processo 885/14 e Salvador Costa in RCP 4 edição
pp 84 onde se diz que “o referido circunstancialismo … é cumulativo”.
Face aos considerandos supra enunciados, importa avaliar a situação concreta que é veiculada
neste recurso.
A causa sob recurso não pode considerar-se complexa, para efeitos do disposto na norma do
artº 6/7 do RCP já que o tribunal não chega a conhecer de mérito, por se ter considerado não verificada a incompetência do autor do acto administrativo mas verificada a sanação desse mesmo acto por
ratificação legal e competente.
Não exige para o efeito uma especialização jurídica elevada, ou, demanda o conhecimento de
questões jurídicas de elevada especificidade/exigência técnica.
DECISÃO:
Face ao exposto acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário em julgar verificada a
invocada nulidade por omissão de pronúncia e consequentemente determinam que a recorrente fique
isenta do pagamento da taxa de justiça remanescente.
Sem custas.
Notifique.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Fonseca Carvalho (relator) — Isabel Marques da Silva —
Pedro Delgado.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Execução de Sentença. Recurso Jurisdicional. Competência.
Sumário:
I — No regime dos recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à
jurisdição administrativa e tributária é aplicável o regime previsto no CPTA como
legislação subsidiária, por força do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT.
II — O recurso per saltum previsto no art. 151.º do CPTA só é admitido desde que se
encontrem preenchidos os requisitos seguintes: (i) o fundamento do recurso consista
apenas na violação de lei substantiva ou processual; (ii) o valor da causa, fixado
segundo os critérios estabelecidos nos arts. 32.º e segs., seja superior a três milhões
de euros ou seja indeterminável (n.º 1 do art. 151.º); (iii) incida sobre decisão de
mérito; (iv) o processo não verse sobre questões de funcionalismo público ou de
segurança social (n.º 2 do art. 151.º).
III — A tal não obsta o disposto nos arts. 26.º e 38.º do ETAF, pois, sendo certo que a
repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos,
nada obsta a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição
hierárquica, regulem de modo que conduza a resultado diverso (como sucede, v.g.,
no art. 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão
do n.º 2 do art. 279.º do CPPT).
Processo n.º 604/14-30.
Recorrente: A…, L.da
Recorrido: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A………………. LDA, inconformada, recorreu da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Braga (TAF de Braga) datada de 31 de Julho de 2013, que julgou parcialmente procedente a acção
de execução de sentença que havia proposto contra a Administração Fiscal, para pagamento de quantia
certa no valor de € 86.628,23, em consequência de decisão do TAF de Braga apensa aos autos com o
n.º 1443.074BEBRG, transitada em julgado.
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O recurso foi dirigido ao Tribunal Central Administrativo Norte (TCA Norte), que por acórdão de
27 de Março de 2014, se declarou incompetente em razão da hierarquia, tendo considerado competente
este Supremo Tribunal, para onde os autos foram enviados.
Alegou, tendo concluído como se segue:
A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal
de Braga que julgou parcialmente improcedente a execução de sentença instaurada pela A…………….
contra a AT para cobrança coerciva do montante ilegalmente compensado pela mesma entidade, acrescido de juros de mora e de juros indemnizatórios.
B. Em particular, o Tribunal a quo decidiu não serem devidos à A………… os peticionados
juros indemnizatórios, fundamentando a sua decisão, em suma, no facto de considerar que a anulação
de uma compensação que tem por base um reembolso de IVA, como a que está em causa nos autos,
não comporta as condições determinantes do pagamento de juros indemnizatórios, acolhendo, ao que
parece, a argumentação expendida pela Fazenda Pública nos autos.
C. A anulação judicial de um acto tributário não pode senão implicar o desaparecimento de todos
os seus efeitos ex tunc, tudo se passando como se o acto anulado — in casu, a compensação ilegal - não
tivesse sido praticado pela AT.
D. De acordo com a teoria da reconstituição da situação actual hipotética, que subjaz ao regime de
reparação dos danos decorrentes da prática de um acto ilícito, vigente no nosso ordenamento jurídico
(cf. artigos 562.º do Código civil, 3.º, n.º 1, do Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do
Estado e demais Entidades Públicas, aprovado pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro e, bem assim,
artigo 100.º da Lei Geral Tributária), a AT está obrigada a reconstituir a situação que hipoteticamente
existiria senão houvesse sido praticado o acto lesivo ou ofensivo de direitos e interesses protegidos
dos administrados.
E. A reconstituição da situação hipotética actual determina não apenas a restituição do montante
do crédito de imposto ilegalmente compensado pela AT, como também o pagamento de juros indemnizatórios ao contribuinte, na medida em que os juros indemnizatórios são o instrumento jurídico primacial do direito tributário que concretiza o objectivo de indemnizar os contribuintes por actos ilegais
praticados pela AT — cf. artigos 22.º da CRP, 43.º e 100.º da LGT e 61.º do CPPT.
F. No caso dos autos, os serviços da AT erraram nos pressupostos de facto e de direito para a
prática do acto de compensação reclamado, que, assim, foi declarado ilegal pelo Tribunal.
G. Semelhante acto ilegal levou ao desapossamento da A……………, durante um largo período
de tempo, da quantia de € 86.628,23, indevidamente paga à AT, por compensação, no ano de 2007.
H. A anulação judicial do acto tributário de compensação decidida nos autos principais determina
o pagamento de juros indemnizatórios à A…………….
I. Não se diga, em sentido contrário - à semelhança do que faz a Fazenda Pública nos presentes
autos -, que o que aqui está em causa é a anulação de uma compensação que tem por base um reembolso de IVA, e que, por isso, o que ocorreu foi um retardamento do reembolso desse imposto à
A……………., pelo que a reclamação de quaisquer juros indemnizatórios deveria ter sido efectuada
através do mecanismo previsto no artigo 22.º do CIVA.
J. O mecanismo previsto no artigo 22.º, n.º 8, do CIVA para peticionar juros Indemnizatórios
respeita ao incumprimento do prazo legalmente previsto para a efectivação, do reembolso de IVA pela
AT, após a apresentação do competente pedido de reembolso pelo sujeito passivo.
K. No caso dos autos, o reembolso do crédito de IVA foi efectivado pela AT no ano de 2007, só
que, ao invés de entregar o dinheiro à A……………., a AT efectuou uma compensação — ilegal — desse
montante com uma alegada dívida de IRC do mesmo contribuinte.
L. Caso tivesse ocorrido um retardamento no reembolso de IVA na situação dos autos, inexistiria
qualquer título de crédito que pudesse ter sido aplicado pela AT no pagamento, por compensação, da
alegada dívida de IRC.
M. Só após a efectivação do reembolso de IVA (com o apuramento do respectivo montante e
verificação, in casu, dos respectivos pressupostos) é que a AT ficou na posse desse título de crédito
que aplicou, por compensação e ilegalmente, no pagamento de uma alegada dívida - cf. artigo 89.º,
n.º 5, do CPPT.
N. O eventual entendimento, plasmado nos autos pela Fazenda Pública, de que a A…………….
teria direito a juros Indemnizatórios apenas nos termos previstos no artigo 22.º, n.º 8, do CIVA carece
em absoluto de sentido.
O. No caso dos autos, são legalmente devidas à A……………. os peticionados juros indemnizatórios, para ressarcimento do prejuízo causado pelo pagamento indevido, efectuado pela AT através de
compensação, do montante de €86.628,23, juros que, conforme discriminado nos artigos 15.º e 16.º da
petição de execução de sentença que dá causa aos presentes autos e que aqui se dão por reproduzidos,
se computam no montante de €8.591,62.
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Termos em que deve a sentença recorrida ser revogada em conformidade, com as demais consequências legais, nomeadamente, a condenação da AT no pagamento dos competentes juros indemnizatórios no montante de € 8.591,62.
Contra-alegou a recorrida tendo concluído:
A) A douta sentença recorrida fez correcta subsunção dos factos provados à lei aplicável, ao não reconhecer à ora Recorrente o direito aos juros indemnizatórios peticionados. Razão por que deve ser mantida.
B) O pedido de juros indemnizatórios que é formulado pela Recorrente não se reporta ao pagamento
indevido de um tributo, não caindo, portanto, na previsão do nº1 do art. 43º da LGT. (cfr. também neste
sentido o Ac. do STA, de 3 de Maio de 2006, recurso n.º 350/06).
C) Não estamos perante a anulação de uma qualquer liquidação de imposto, mas perante uma
anulação de uma compensação que teve como único efeito o atraso no reembolso de IVA.
D) Pelo que, a haver lugar ao pagamento de juros indemnizatórios, os mesmos devem ser processados e requeridos pelo contribuinte, nos termos do CIVA que regula especificamente o procedimento
de reembolso de IVA.
E) Como bem assinalou a sentença recorrida, a acção de execução de julgados não é o meio
processual próprio para a Recorrente fazer valer o direito ao pagamento de juros indemnizatórios de
que se arroga titular.
F) No caso dos autos, a restituição da quantia ilegalmente compensada pela administração fiscal
foi ordenada em processo de reclamação de actos praticados pelo órgão de execução fiscal interposta
ao abrigo do art. 276º do CPPT.
G) Ao contrário do que parece entender a Recorrente, da anulação da compensação não decorre
para a administração tributária, pelo menos imediatamente, o dever de restituir qualquer quantia.
H) A anulação da compensação o que implica é a reposição da situação anterior à sua ocorrência,
ou seja, implica a destruição dos seus efeitos extintivos pois que, como é sabido, a compensação é um
meio de extinção das obrigações tributárias, cfr. art. 40º, nº2, da LGT.
I) Com efeito, a atribuição de juros indemnizatórios por atraso no reembolso de IVA é uma mera
faculdade, pelo que o contribuinte deverá requerer a sua atribuição.
J) O que significa que a atribuição de juros indemnizatórios não nasce, por mero efeito da reconstituição da situação actual hipotética, que existiria caso o acto ilegal não tivesse sido praticado, ao
contrário do que pretende a Recorrente.
L) O art. 100º da LGT, não estipula, sem mais, que na execução de decisão judicial devam ser
pagos juros indemnizatórios, como forma de tal reconstituição, porquanto,
M) O art. 100º da LGT tem que se articular com o art. 43º da mesma Lei, dai resultando que a lei
não transfere para a sede do processo de execução de julgado, a apreciação dos pressupostos de que
depende o direito do contribuinte a juros indemnizatórios.
Nestes termos e nos mais de Direito que V, Exas. Doutamente suprirão, deve ser negado provimento ao recurso jurisdicional interposto, mantendo-se, por ser legal, a sentença recorrida, com todas
as legais consequências.
O Ministério Público, notificado pronunciou-se pela procedência do recurso, revogando-se o decidido na parte impugnada e julgar ainda procedente o demais pedido de juros. Para tanto o MP invocou
os Acórdãos do STA de 7 de Setembro de 2011 e de 10 de Outubro de 2012 proferidos respectivamente
nos processos nºs 352/11 e 454/12.
Foi oficiosamente suscitada a excepção da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo
Tribunal para conhecer do presente recurso, cfr. fls. 170, tendo a recorrente concordado com a mesma.
Colhidos os vistos cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
1. Em 30.08.2007 a Administração Tributária procedeu a uma compensação de um crédito de
Imposto Sobre o Valor Acrescentado, relativo ao mês de Maio de 2007, no montante de €86 628, 23,
que foi imputado ao pagamento de uma dívida de Imposto sobre o Rendimento das pessoas Colectivas
do ano de 2003 — cfr. Decisão da Reclamação de Acto do Órgão de Execução Fiscal 1443.07.4BEBRG
do processo apenso aos autos;
2. Inconformado com aquela compensação, o Autor instaurou Reclamação de Acto do Órgão
de Execução Fiscal que correu termos neste Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, com o número 1443/07.4BEBRG — cfr. Processo apenso aos autos;
3. No âmbito do processo identificado em 2., em 09.11.2009, foi proferida sentença, onde se decidiu
“ao abrigo das normas legais citadas decide-se proceder a reclamação, anulando-se o acto de compensação reclamado, com a consequente restituição à Reclamante da quantia a que se reporta” — cfr,
Decisão que consta da Reclamação de Acto do Órgão de Execução Fiscal 1443.07.4BEBRG apensa
aos autos;
4. A sentença proferida na Reclamação de Acto do Órgão de Execução Fiscal 1443.07.4BEBRG transitou em julgado em 30.11.2009 — cfr. Reclamação de Acto do Órgão de Execução Fiscal
1443.07.4BEBRG apensa aos autos;
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5. Consequentemente em 26.03.2010 a Reclamação de Acto do Órgão de Execução Fiscal foi
remetida ao Serviço de Finanças de Vila Nova de Cerveira — cfr. Reclamação de Acto do Órgão de
Execução Fiscal 1443.07.4BEBRG apensa aos autos;
6. Em 18.06,2010 a Exequente — A……………………, Lda. — deu entrada à presente Petição
Inicial de Execução de Sentença para Pagamento de Quantia Certa — cfr. fls. 1 e seguintes dos autos;
7. Em 13.08.2010 a entidade Executada procedeu ao pagamento, à Exequente, da quantia de
€86 628, 23, correspondente à compensação que havia efectuado — cfr. Fls, 50 dos autos.
Nada mais se levou ao probatório.
Há agora que conhecer da excepção da incompetência em razão da hierarquia, oportunamente
suscitada.
No momento próprio equacionou-se esta questão tendo presente o disposto no art. 151º do CPTA
e, bem assim, a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal quanto à mesma, vertida, entre outros,
nos acórdãos datados de 12/02/2014 e 15/01/2014, respectivamente, recursos n.ºs 01847/13 e 01495/12.
Mais recentemente foi reafirmada esta jurisprudência, entre outros, nos acórdãos datados de
09/07/2014, recursos, nºs. 0165/14 e 01007/12, os quais subscrevemos.
Também agora se seguirá o mesmo entendimento e a mesma linha de raciocínio, terminando-se,
a final, por concluir pela incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal, sendo que se
seguirá de muito perto o que se deixou escrito naqueles acórdãos.
A execução das sentenças proferidas pelos tribunais tributários é regulada pelas normas sobre
processo nos tribunais administrativos, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 102º da LGT («A execução das sentenças dos tribunais tributários e aduaneiros segue o regime previsto para a execução das
sentenças dos tribunais administrativos.»), ou seja, pelo disposto nos arts. 157º e ss. do CPTA.
O presente recurso é interposto da sentença proferida nestes autos de execução de sentença, com
vista ao pagamento de juros em dívida no montante de 8.591,62€.
Ou seja, o presente recurso jurisdicional encontra-se sujeito às regras previstas no CPTA, como
resulta do estatuído no n.º 2 do art. 279.º do CPPT («Os recursos dos actos jurisdicionais sobre meios
processuais acessórios comuns à jurisdição administrativa e tributária são regulados pelas normas sobre
processo nos tribunais administrativos».).
Com efeito, a execução de sentença constitui um meio processual comum à jurisdição administrativa e tributária e do art. 278.º do CPPT resulta inequivocamente que o regime de recursos que nele
se encontra previsto só se aplica aos processos regulados nesse mesmo Código. Pelo que, na falta de
indicação do regime de recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à jurisdição
administrativa e tributária há que aplicar o regime previsto no CPTA como legislação subsidiária, por
força do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT, sendo certo, além do mais, que toda a tramitação da
execução é regulada por este mesmo CPTA.
Neste contexto, importa ter em conta o disposto no art. 151.º, n.º 1, do CPTA, segundo o qual o
recurso per saltum para o Supremo Tribunal Administrativo só pode ocorrer «Quando o valor da causa
seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável e as partes, nas suas alegações, suscitem
apenas questões de direito (...)».
Como referem MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA
(Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativo, 3.ª edição, Almedina, 2010, anotação
1 ao art. 151.º, pág. 999.), este recurso per saltum só é admitido desde que se encontrem preenchidos
os seguintes requisitos: «(a) o fundamento do recurso consista apenas na violação de lei substantiva ou
processual; (b) o valor da causa, fixado segundo os critérios estabelecidos nos artigos 32.º e seguintes,
seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável (artigo 151.º, n.º 1); (c) incida sobre decisão
de mérito; (d) o processo não verse sobre questões de funcionalismo público ou de segurança social
(artigo 151.º, n.º 2)».
No caso, o valor da execução é de 94.726,19€, que foi o indicado na petição inicial, mas o que
se pretende em concreto com o presente recurso é tão só discutir o montante de 8.591,62€, respeitante
aos juros peticionados.
Assim sendo, atento o disposto no art. 31.º, n.º 2, alínea c) do CPTA («2 - Atende-se ao valor da
causa para determinar:
[…]
c) Se cabe recurso da sentença proferida em primeira instância e que tipo de recurso».) e no já
citado n.º 1 do art. 151.º do mesmo código, verifica-se uma circunstância que, desde logo, exclui que o
recurso possa assumir-se como uma revista a dirigir ao Supremo Tribunal Administrativo e impondo-se,
consequentemente, observar o disposto no n.º 3 do mesmo art. 151.º do CPTA, segundo o qual «Se,
remetido o processo ao Supremo Tribunal Administrativo, o relator entender que as questões suscitadas ultrapassam o âmbito da revista, determina, mediante decisão definitiva, que o processo baixe ao
Tribunal Central Administrativo, para que o recurso aí seja julgado como apelação, com aplicação do
disposto no artigo 149.º».
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Concluímos, portanto, pela incompetência, em razão da hierarquia, desta Secção de Supremo
Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso, sendo competente para o seu conhecimento
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Norte.
Nem se diga que ao caso não se aplica o disposto no art. 152.º do CPTA por a distribuição da
competência entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, no que
se refere ao contencioso tributário, dever ser a que resulta dos arts. 26.º e 38.º do ETAF, motivo por que
sempre competiria à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer
dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com exclusivo fundamento em matéria
de direito [cfr. art. 26.º, alínea b) do ETAF] e à Secção de Contencioso Tributário dos tribunais centrais
administrativos conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários, salvo o disposto na referida
alínea b) do art. 26.º [cfr. art. 38.º, alínea a) do ETAF].
Na verdade, sendo certo que a repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos, nada
obsta a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição hierárquica (Apesar de o
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais ter sido aprovado por lei (Lei n.º 13/2002, de 15 de
Fevereiro) e o Código de Procedimento e de Processo Tributário o ter sido por decreto-lei (Decreto-Lei
n.º 433/99, de 26 de Outubro), entre a lei e o decreto-lei não existe relação de hierarquia. Para maior
desenvolvimento, J. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1983, pág. 166 e segs.), regulem de modo que conduza a resultado diverso noutras situações,
como sucede, v.g., no art. 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão do
n.º 2 do art. 279.º do CPPT.
Do exposto resulta que o presente recurso jurisdicional deve baixar ao Tribunal Central Administrativo Norte, para aí ser julgado como apelação.
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário acordam, em conferência, em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente para conhecer do presente recurso e ordenar a baixa dos autos ao competente Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso
Tributário), para que o recurso aí seja julgado como apelação (n.º 3 do art. 151.º do CPTA).
Sem custas.
D.N.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Graduação de créditos. Contribuições para a Segurança Social. artigo 11.º do decreto-Lei n.º 103/80, de 9 de Maio. Hipoteca. Privilégio Imobiliário Geral.
Sumário:
I O privilégio imobiliário previsto no artigo 11.º do decreto-lei n.º 103/80, de 9 de
Maio é geral e não especial pelo que não prefere ao crédito hipotecário, também
reclamado, na respectiva graduação de créditos.
II — As normas constantes do artigo 11.º do Decreto-L n.º 103/80, de 9 de Maio, e do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 512/76, de 3 de Julho, na interpretação segundo a
qual o privilégio imobiliário geral nelas conferido à Segurança Social prefere à
hipoteca, nos termos do artigo 751.º do Código Civil, foram declaradas inconstitucionais, com força obrigatória geral, pelo Tribunal Constitucional no acórdão
n.º 363/02, de 17 de Setembro de 2002.
III — As decisões do Tribunal Constitucional são obrigatórias para todas as entidades
públicas e privadas, prevalecendo sobre as dos restantes tribunais e de quaisquer
outras autoridades, tendo a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral os efeitos previstos no artigo 282.º da CRP.
Processo n.º 606/14-30.
Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Recorridos: A… e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A Caixa Geral de Depósitos, S.A., com os sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo
Tribunal da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa de 30.12.2013, proferida nos autos de verificação
e graduação de créditos apensos à execução fiscal n.º 1546.93.101172.3, instaurada contra a sociedade
B…………, Ldª e outros.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1- O artigo 11.º do DL 103/80, de 9 de Maio dispõe que “os créditos pelas contribuições, independentemente da data da sua constituição, e os respectivos juros de mora gozam de privilégio imobiliário sobre os bens imóveis existentes no património das entidades patronais à data da instauração
do processo executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no artigo 748º do Código Civil.”
2. - Tal preceito foi declarado inconstitucional, com força obrigatória geral, pelo Acórdão do
Tribunal Constitucional n.º 363/2002, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral
nelas conferindo à Segurança Social prefere à hipoteca, nos termos do art.º 751.º CC, por violação do
princípio da confiança ínsito no estado de direito democrático consagrado no art.º 2º da Constituição
da República.
3 - A Caixa Geral de Depósitos registou hipoteca sobre o prédio urbano, sito na Fonte Boa dos
Nabos, descrito na Conservatória do Registo Predial de Mafra sob o n.º 00871, e inscrito na matriz
predial urbana da freguesia da Ericeira sob o artigo 2728, com a ap. 06/110388, que veria a ser convertida em definitiva pelo averbamento n.º 1 — ap. 03/180588.
4. - A hipoteca confere ao credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis, ou
equiparadas, pertencentes ao devedor ou a terceiro com preferência sobre os demais credores que não
gozem de privilégio especial ou de prioridade do registo.
5. - O privilégio atribuído aos créditos do CRSS é um privilégio imobiliário geral, logo, não
preferente à hipoteca.
6. - O CRSS registou sobre o mesmo prédio hipoteca legal por ap. 12/941006.
7- Atendendo à existência de duas hipotecas sobre o mesmo bem e ao preceito do art.º 686.º do
CC, a hipoteca da CGD apenas cede preferência além dos privilégios especiais, em caso de prioridade
de registo, o que não sucede claramente no caso em apreço.
8 - A declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral produz efeitos desde a
entrada em vigor da norma declarada inconstitucional, pelo que o Tribunal “a quo” não poderia, como
fez e nos sentido em que o fez, aplicar a norma do art.º 11.º do DL 103/80, de 09 de Maio.
9 - Assim os créditos do CRSS e respectivos juros não podem ser graduados à frente do crédito
exequendo e juros da CGD.
Nestes termos, deve o presente recurso ser julgado procedente e, consequentemente, a douta sentença recorrida ser revogada e alterada, nos termos ora preconizados, com as demais consequências
legais, assim se fazendo JUSTIÇA.»
II- Não foram apresentadas contra alegações.
III- O Exmº Magistrado do Mº Pº emitiu parecer no seguinte sentido:
«(….) Em inteira concordância com o discurso fundamentador da recorrente plasmado nas conclusões de fls. 653/656, que se subscreve, entendemos que o recurso merece provimento.
De facto, a recorrente registou hipoteca sobre o prédio em causa em 11 de Março de 1988, sendo
certo que, como deflui do probatório inexiste qualquer outra hipoteca, legal ou voluntária, com registo
anterior.
Nos termos do disposto no artigo 686.º do Código Civil, «A hipoteca confere ao credor o direito
de ser pago perlo valor de certas coisas imóveis, ou equiparadas, pertencentes ao devedor ao a terceiro
com preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade de
registo».
Por sua vez, nos termos do estatuído no artigo 11º do DL 103/80, de 9 de Maio, «Os créditos
pelas contribuições, independentemente da data da sua constituição, e os respectivos juros de mora,
gozam de privilégio imobiliário sobre os bens imóveis existentes no património das entidades patronais à data da instauração do processo executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no
artigo 748.º do Código Civil».
O citado preceito foi declarado inconstitucional, com força obrigatória geral, pelo acórdão
n.º 363/2002, do Tribunal Constitucional, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário
geral nele conferido à Segurança Social prefere à hipoteca, nos termos do artigo 751º do CC, por violação do princípio da confiança ínsito no estado de direito democrático consagrado no art. 2.º da CRP.
Atento o disposto no artigo 686.º do CC a hipoteca registada a favor da recorrente apenas cede
perante privilégios especiais e em caso de prioridade de registo.
Uma vez que os créditos da segurança social apenas gozam de privilégio imobiliário geral e
inexiste qualquer outra hipoteca com registo anterior é certo que a hipoteca da recorrente prevalece.
Assim sendo, e com referência ao produto da venda do citado imóvel, os créditos da segurança
social devem ser graduados após os créditos da recorrente.
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A sentença recorrida merece, pois, censura.
Termos em que deve dar-se provimento ao presente recurso jurisdicional, revogar-se a sentença
recorrida, graduando-se o crédito da recorrente à frente do da Segurança Social.»
IV- Com dispensa de vistos dada a natureza da questão, frequentemente tratada pela jurisprudência
da secção, cabe decidir.
V – Fundamentação
V-A
Em sede factual apurou-se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para a
decisão da causa:
A) - A pedido da CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, a Administração Fiscal instaurou execução
fiscal, com o n.º 1546.93.101172.3, contra B…………, LDA, como devedora principal, para cobrança
coerciva da quantia de 22.852.553$00, proveniente dos contratos de empréstimo celebrados com a
executada e com os números: 90881923297.119 (actual n.º 0426I000072I582I0019, conforme esclarecimento a fls. 241 a 242 - ver fls. 50 a 51), até ao montante de 1.500.000$00; e 9088.880157.900 (actual
n.º 0426I000065I282I0019 - ver fls, 241 a 242 e 50 a 51), até ao montante de 15.500.000$00,
sendo aquela quantia de 22.852.553$00 resultante de:
Emp. n.º 9088I923297.119 (ex 1810702):
- 1.809.205$00 = 1.500.000$00 de capital; 308.905$00 de juros de 05.02.92 a 15.12.92; 300$00
de despesas;
Emp. 9088.880157.900 (ex-1 81 0703):
- 21.043.347$00= 15.500.000$00 de capital; 2.861.005$00 de juros de 26.10.89 a 15.12.92; 77$50
de Despesas; conforme documentos de 6 a 38 da execução (ver também Notas de Débito de fls. 249 a
250), que se dão por reproduzidos;
B) - A execução fiscal segue também termos contra C………… e mulher D…………; E…………
e mulher F………… e G………… e mulher H…………, na qualidade de fiadores, mas para cobrança
coerciva apenas da quantia global de 12.670.287$00, por só em relação a esta importância serem
responsáveis pelo pagamento, relativamente aos mesmos contratos de empréstimo celebrados com a
executada e com os números 90881923 297.119 (actual n.º 0426I000072158210019, conforme esclarecimento a fls. 241 a 242 - ver fls. 50 a 51), até ao montante de 1.500.000$00 e 9088.880157.900 (actual
n.º 04261000065128210019 - ver fls. 241 a 242 e 50 a 51), até ao montante de 15.500.000$00, sendo
aquela quantia de 12.670.287$00 resultante de: Emp. n.º 90881923297.119 (actual n.º 0426I000072/
582I0019): - 1.809.205$00 1.500.000$00 de capital; 308.905$00 de juros de 05.02.92 a 15.12.92;
300$00 de despesas; Emp. 9088.880157.900 (actual n.º 0426/000065I282/0019: - 10.861.082$50=
8.000.000$00 de capital; 2.861.005$00 de juros de 26.10.89 a 15.12.92; 77$50 de Despesas, conforme
documentos de 6 a 38 e 251 a 256 da execução, dando-se também estes últimos por reproduzidos;
C) - Nos referidos autos de execução fiscal, conforme auto de Penhora de 01/09/1993, de fls. 56
a 56-v dos autos de execução, que se dá por reproduzido, foi penhorado à executada B…………, Lda,
para garantia da citada quantia de 22.852.553$00, além dos respectivos adicionais, juros de mora e
custas provenientes da execução, o prédio urbano destinado a fábrica de bolos, sito em Fonte Boa dos
Nabos, inscrito na matriz urbana da freguesia da Ericeira sob o artigo 2728 e descrito na Conservatória
do Registo Predial sob o n.º 00871;
D) - A penhora foi registada na Conservatória do Registo Predial pela inscrição F-1, ap.05/930902,
conforme certidão de fls. 67 a 70, da execução, que se dá por reproduzida (ver fls. 70);
E) - O bem foi adjudicado à exequente no dia 14.07.1999 pelo valor de 21.000.000$00, conforme
Auto de Abertura de Propostas de fls. 227 a 228 e Título de Adjudicação de fls. 230, (fotocópia e incompleto), da execução, que se dão por reproduzidos;
F) - Sobre o dito prédio foi constituída hipoteca voluntária a favor da exequente Caixa Geral
de Depósitos, inscrita na Conservatória do Registo Predial por inscrição 0-1, por ap. 06/110388,
convertida pelo av. n.º 1 - Ap. 03/180588, para garantia do seguinte empréstimo: - EMPRÉSTIMO
Valor: Capital 15.500.000$00; montante máximo de capital e acessórios - 25.420.000$00; Juro anual:
16%, acrescido de 4% em caso de mora; Despesas: 620.000$00, conforme mesma certidão (fls. 70);
G) - Nos mesmos autos de execução fiscal, conforme auto de Penhora de 02/02/1996, de fls. 124
a 124-v dos autos de execução, que se dá por reproduzido, foi penhorado aos executados E………… e
mulher F…………, para garantia da citada quantia de 22.852.553$00, além dos respectivos adicionais,
juros de mora e custas provenientes da execução o segundo andar, direito, da ala sul, fracção 1, do
prédio sito na Rua …………, Mafra, inscrito na matriz urbana da freguesia da Mafra sob o artigo 4437,
fracção “1”, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mafra sob o n.º 478-1, conforme documentos de fls. 127 a 138, da execução, que se dão por reproduzidos;
H) - A penhora foi registada na respectiva Conservatória do Registo Predial pela inscrição
F-2, ap.21/960311, conforme certidão de fls. 135 a 138, da execução, que se dá por reproduzida (ver
fls. 138);
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I) - O bem foi adjudicado no dia 26.01.200) a I………… pelo valor de 10.200.000$00, conforme
Auto de Abertura de Propostas de fls. 312 a 313, requerimento de remissão de fls. 316, Guia de Pagamento de fls, 321 e Título de Adjudicação de fls. 337, todos da execução, dando-se todos os documentos
por reproduzidos;
J) - Sobre a dita fracção autónoma, fracção 1 (E…………), foi constituída hipoteca voluntária
a favor da exequente Caixa Geral de Depósitos, inscrita na respectiva Conservatória do Registo Predial por inscrição 0-1, por ap. 07/150788, convertida pelo av. n.º 1 - Ap. 09/041188, para garantia do
seguinte empréstimo:
- EMPRÉSTIMO Valor: Capital 2.820 000$00; montante máximo de capital e acessórios 7.116.271$00, Juro anual: 17%, acrescido de 4% ao ano em caso de mora; Despesas: 112.800$00,
conforme certidão de fls. 13: a 138, da execução (ver fls. 138), conforme documento de fls. 1082. 113,
que se dá por reproduzido;
L) - Os executados E………… e mulher F…………, em relação ao empréstimo identificado na
alínea anterior, ainda devem à Caixa Geral de Depósitos a quantia de 6.589.319$00, com o agravamento diário de 1828$00 a partir de 26.01.2000, conforme artigos 100 da p. i. e doc. de fls. 91 a 100
e 108 a 113 desta reclamação, que se dão por reproduzidos;
M) - Ainda nos mesmos autos de execução fiscal, conforme auto de Penhora de 02/02/1996, de
fls. 126 a 126-v dos autos de execução, que se dá por reproduzido, ainda foi penhorado aos executados
G………… e mulher H…………, para garantia da citada quantia de 22.852.553$00, além dos respectivos
adicionais, juros de mora e custas provenientes da execução o rés do chão para habitação, fracção
C, do prédio sito na Rua de ………, Lote ………, Mafra, inscrito na matriz urbana da freguesia da
Mafra sob o artigo 4323, fracção “C”, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mafra sob
o n.º 565-C, conforme documentos de fls. 139 a 150, da execução, que se dão por reproduzidos;
N) - A penhora foi registada na respectiva Conservatória do Registo Predial pela inscrição F-3,
ap. 20/960311, conforme certidão de fis. 146 a 150 da execução (ver fls. 150);
O) - O bem foi adjudicado no dia 26.01.2001 a J………… pelo valor de 11.800.000$00, conforme
Auto de Abertura de Propostas de fls. 314 a 315, requerimento de remissão de fls. 318, guia de pagamento
a fls. 322 e Título de Adjudicação de fls. 338, todos da execução, que se dão por reproduzidos;
P) - Sobre a dita fracção “C” (G…………), foi constituída hipoteca voluntária a favor da exequente
Caixa Geral de Depósitos, inscrita na respectiva Conservatória do Registo Predial por inscrição 0-1,
por ap. 18/140188, para garantia do seguinte empréstimo:
- EMPRÉSTIMO Valor: Capital 3.100 000$00; montante máximo de capital e acessórios 8.531.696$00; Juro anual: 18%, acrescido de 4% ao ano em caso de mora;
Despesas: 112.800$00, conforme certidão de fls. 145 a 150 da execução (ver fls. 150)
e 101 a 107 desta reclamação, que se dá por reproduzido;
Q) - Os executados G………… e mulher H…………, em relação ao empréstimo identificado na
alínea anterior, ainda devem à Caixa Geral de Depósitos a quantia de 9.430.768$00, com agravamento diário de 2.361$00 a partir de 26.01.2000, mas de cujo valor a reclamante apenas reclama o
pagamento, nestes autos, de 8.531.696$00, conforme artigos 100 e 15º da p.i. e documento de fls. 81
a 90 desta reclamação, que se dá por reproduzido;
R) - Sobre a mesma fracção “C” foi registada da penhora, provisória por dúvidas, na respectiva Conservatória do Registo Predial por inscrição F-2, por ap. 03/960227, convertida por ap. 8 e
9/060730, para garantia do crédito de 1.21 2.465$00, a favor do Banco Nacional Ultramarino, hoje
Caixa Geral de Depósitos, por todo o seu património se ter fundido nesta, tudo conforme documentos
de fls. 150 da execução e 206 a 221, 101 a 107 (106) e 223 a 230 da reclamação, dando-se todos por
reproduzidos;
S) - Em relação ao crédito referido na alínea anterior, o executado G………… ainda deve ao
BNU, hoje Caixa Geral de Depósitos, a quantia de 1.366.661$00, liquidada no art. 6º da reclamação
(fls. 45), conforme documentos de fls. 223 a 230 da reclamação;
T) - O reclamante Banco Nacional Ultramarino instaurou execução sumária, com o n.º 294/95,
pela importância de 1.212.465$00, que correu termos pela 7ª Vara Cível da Comarca de Lisboa, tendo
sido efectuada penhora sobre a fracção C acima referida, a qual foi registada na respectiva CRP por
ap. 03/960227 - ver fls. 106;
U) - A executada não entregou a:
1 – A…………, a quantia de 343.222$00;
2 – L…………, a quantia de 396.643$00;
3 – M…………, a quantia de 424.975$00;
4 – N…………, a quantia de 343.222$00;
5 – O…………, 1 quantia de 484.894$00, conforme p.i. dirigida ao T.T. de Loures, sentença do
mesmo Tribunal, 2.a parte do despacho de fls. 117 a 117-v e fls. 120 a 126 (bem como p.i. de fls. 3 a 5,
ainda que substituida pela de fls. 121 a 126), dando-se todos os documentes por reproduzidos;
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V) - A reclamação referida na alínea anterior foi deduzida no dia 29.05.96, conforme p.i. de
fls. 3 e ss.;
X) - A executada não entregou nos cofres do CRSS de Lisboa as seguintes importâncias: -664600$00,
do ano de 1994, a que acrescem juros nos termos legais;
--843.139$00, dos anos de 1990, 1991 e 1992, conforme certidão de fls. 32;
Z) - A execução fiscal foi instaurada em 22 de Junho de 1993, conforme carimbo aposto no requerimento inicial, de fls. 2 a 8 da execução, que se dá por reproduzido.
x A convicção do Tribunal formou-se com base no teor dos documentos indicados em cada uma
das alíneas supra.
Quanto às reclamações das trabalhadoras da executada, os valores indicados na alínea U) supra
resultam do facto de terem sido esses os valores indicados na petição inicial apresentada no Tribunal
de Trabalho de Loures e reconhecidos em dívida na respectiva sentença, julgando-se procedente a
acção, mas remetendo-se para eventual liquidação em execução de sentença.
As reclamantes foram notificadas para juntarem certidão judicial de onde constasse a liquidação
em execução de sentença dos valores reclamados, mas não a juntaram nem disseram nada sobre o
assunto, não resultando, portanto, provada a quantia, alegadamente em dívida, pela Executada, nem
se parte dessa quantia, e qual, provêm de salários em atraso.»
V-B- De direito
A sentença recorrida graduou os créditos reclamados pela Fazenda Pública, decorrentes de contribuições em dívida à Segurança Social respeitantes aos anos de 1990, 1991, 1992 e 1994, bem como
os respectivos juros de mora, à frente dos créditos da CGD, ora recorrente, referentes a mútuo garantido por hipoteca, com o fundamento no privilégio imobiliário concedido pelo artº 11º do decreto-lei
103/80 de 09.05.
Contra o assim decidido insurge-se a recorrente alegando que a sentença recorrida, ao graduar
o créditos reclamados relativos a contribuições devidas à Segurança Social, que gozam de privilégio
imobiliário geral e estão garantidos por hipoteca, mas anterior, com preferência sobre o crédito exequendo, violou as normas constantes dos artigos 686º do Código Civil e 282º, n.º 1 da Constituição da
República Portuguesa.
VI
É nesta divergência que se funda a questão apreciar, que consiste em saber se os créditos da C.G.D
que gozam de garantia real constituída por hipoteca têm preferência, na graduação, aos créditos relativos
a contribuições à Seg. Social, também garantidos por hipoteca, mas posterior.
Cumpre desde já referir que o recurso merece provimento.
Com efeito o Código Civil consagrava no seu artº 735º, n.º 3 o princípio de que os privilégios
imobiliários eram sempre especiais.
Porém, com a redacção introduzida pelo Dec.-Lei 38/2003, de 08.03 a norma em causa passou a
ter a seguinte redacção: «Os privilégios imobiliários estabelecidos neste Código são sempre especiais».
Pretendeu-se assim salvaguardar o caso de outros privilégios imobiliários gerais, criados posteriormente ao Código Civil e constituíam excepção ao referido princípio.
Eram eles os privilégios imobiliários das instituições de Segurança Social sobre imóveis do devedor
à data da instauração da acção executiva e do Estado, e, relativamente a IRS e IRC, sobre os imóveis
existentes no património do sujeito passivo à data da penhora ou acto equivalente.
Tais privilégios imobiliários previstos nos artigos 111º do CIRS, 116.º do CIRC e 205.º do Cód.
do Regime Contributivo do Sistema Providencial da Segurança Social aprovado pela Lei n.º 110/09,
de 16/9 (que sucedeu ao disposto nos arts. 10.º e 11.º do Dec. Lei n.º 103/80, de 9/5) são gerais, porque
referentes à generalidade dos bens imóveis do devedor.
Neste sentido se tem pronunciado, de forma dominante, a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Administrativo da qual destacamos os Acórdãos de 28.03.2007, recurso 132/07, de 21.01.2009, recurso
953/08, de 21.12.2009, recurso 724/09 e de 10.03.2010, recurso 1000/09, de 13.01.2010, recurso 917/09,
de 13.10.2011, recurso 921/09, de 16.11.2011, recurso 831/11 e de 17.03.2011, recurso 630/10-50 (do
Pleno) todos in www.dgsi.pt. (1).
Como se sublinha nos Acórdãos 953/08 de 21.01.2009, e 917/09, de 13.10.2011, «o direito de
crédito garantido por hipoteca só cede perante os créditos que disponham de privilégio imobiliário
especial ou prioridade de registo (cfr. n.º 1 do art. 686º do CCivil) já que «dos privilégios creditórios
só os especiais, porque envolvidos de sequela, se traduzem em garantia real de cumprimento de obrigações, limitando-se os gerais a constituir mera preferência de pagamento e sendo apenas susceptíveis
de prevalecer em relação a titulares de créditos comuns».
Acresce dizer, tal como alega a recorrente, que as normas constantes do art.º 11.º do DL n.º 103/80,
de 9 de Maio, e do art.º 2.º do DL n.º 512/76, de 3 de Julho, na interpretação segundo a qual o privilégio
imobiliário geral nelas conferido à Segurança Social prefere à hipoteca, nos termos do artigo 751.º do
Código Civil, foram declaradas inconstitucionais, com força obrigatória geral, pelo Tribunal Constitucional no acórdão n.º 363/02, de 17/09/2002.
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Ora as decisões do Tribunal Constitucional são obrigatórias para todas as entidades públicas e
privadas, prevalecendo sobre as dos restantes tribunais e de quaisquer outras autoridades, tendo a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral os efeitos previstos no art.º 282.º da CRP
Por outro lado, atendendo à existência de duas hipotecas sobre o mesmo bem e ao preceito do
art.º 686.º do CC, a hipoteca da recorrente CGD apenas cede preferência, além dos privilégios especiais,
em caso de prioridade de registo, o que não sucede claramente no caso subjudice, já que a hipoteca que
garante os créditos relativos a contribuições à Seg. Social é posterior à da recorrente.
Daí que se conclua que os créditos reclamados relativos a contribuições à Segurança Social gozam apenas de privilégio imobiliário geral pelo que não preferem ao anterior crédito hipotecário da
recorrente.
O recurso merece, pois, provimento.
Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em, concedendo provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida
no segmento impugnado e, em consequência, reformular a referida graduação dos créditos (quanto ao
produto da venda do bem penhorado à B…………, Ldª) nos termos seguintes:
1º os créditos exequendos e juros;
2º os créditos reclamados pela Fazenda Pública referentes a contribuições em dívida à Segurança
Social e respectivos juros.
Sem custas.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Pedro Delgado (relator) — Aragão Seia — Isabel Marques
da Silva.
(1) Vide também, na doutrina, Rui Duarte Morais, A Execução Fiscal, p. 167, e António Carvalho Martins, Reclamação
e Verificação de Créditos, p. 89.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Pressupostos.
Sumário:
Atenta a natureza excepcional do recurso de revista previsto no artigo 150.º do CPTA,
(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),
não se verificam os respectivos pressupostos se a questão suscitada se reconduz à
aferição do julgamento da matéria de facto (sem que se verifiquem os pressupostos
previstos no n.º 4 do artigo 150.º do CPTA) e a uma estrita questão de inconstitucionalidade normativa, que pode discutir-se em recurso de fiscalização concreta
de constitucionalidade.
Processo n.º 659/14-30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A………………, com os demais sinais dos autos, vem interpor recurso de revista excepcional,
nos termos do artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em
27/2/2014, no processo que aí correu termos sob o n.º 07301/14.
1.2. Termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
1.ª - O referente normativo da questão que o RECORRENTE pretende suscitar no âmbito do
presente recurso circunscreve-se ao regime de dispensa de prestação de garantia previsto no n.º 4 do
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artigo 52º da Lei Geral Tributária e, dentro deste, ao requisito consubstanciado na irresponsabilidade
do executado na falta de meios económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido.
2.ª - Em particular, a questão que o RECORRENTE pretende suscitar situa-se a jusante de ónus
probatório que sobre si impende quanto à demonstração da (sua) irresponsabilidade na falta de meios
económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, relacionando-se já com os elementos
probatórios ao dispor dos executados para demonstrar a indicada irresponsabilidade e com a questão
de saber - parafraseando, neste ponto, o SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - quando se
deve considerar demonstrada a existência de alguma causa de insuficiência ou inexistência de bens
que não seja imputável ao executado.
3.ª - Estabelece o n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária que “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”. A propósito desta
norma legal, observam DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE
LOPES DE SOUSA, fixando o escopo dos requisitos probatórios ali previstos, que “A responsabilidade do executado, prevista na parte final do número 4, deve entender-se em termos de dissipação dos
bens com o intuito de diminuir a garantia dos credores. E não mero nexo de causalidade desprovido de
carga de censura ou simples má gestão dos seus bens” (cf. Lei Geral Tributária Anotada, e comentada,
4.ª Edição, 2012, encontro da escrita, p. 424).
4.ª - Desta singela, mas preclara, observação, permite-se concluir que os requisitos de que é feita
depender a dispensa de prestação de garantia visam limitar a aplicação do respetivo regime aos casos
em que o executado não tenha contribuído dolosamente para a situação de falta de meios económicos
para o pagamento da dívida exequenda e acrescido. Dito de outro modo: os requisitos de que depende
a dispensa de prestação de garantia prevista no n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária têm por
finalidade assegurar que o executado não dissipou dolosamente o seu património, colocando-se artificialmente numa situação de insuficiência patrimonial.
5.ª - Do elemento racional do regime que se analisa infere-se, adicionalmente, um outro pressuposto,
desta feita implícito, relativo à hipótese factual aí prefigurada pelo legislador: a acautelada possibilidade
de dissipação patrimonial por parte do executado exige, em termos lógicos, a subsistência de um juízo
prévio quanto à suficiência do respetivo acervo patrimonial (suscetível, portanto, de ser dolosamente
dissipado). Ora, um tal juízo verificar-se-á, somente, na hipótese em que o executado é o devedor originário do tributo exequendo: com efeito, a suficiência patrimonial do devedor originário é confirmada
no momento do surgimento da respetiva obrigação tributária, manifestando-se, essencialmente, na
capacidade contributiva, revelada, nos termos da lei, através do rendimento ou da sua utilização e do
património (cf. artigo 4º, n.º 1, da Lei Geral Tributária). Por outras palavras, a qualidade de devedor
originário do executado tem implícita a assunção de que o respetivo património é - ou foi - suficiente
para o pagamento da dívida exequenda e acrescido. Por conseguinte, justifica-se que a subsequente
alegação da falta de meios económicos seja acompanhada da demonstração da irresponsabilidade do
executado em tal insuficiência, na medida em que esta corresponderá, em termos lógico-formais, à
degradação de uma suficiência patrimonial pré-existente numa insuficiência patrimonial.
6.ª - É, pois, neste contexto teleológico - de acautelamento dos casos em que a degradação patrimonial do executado devedor originário tenha sido artificialmente causada -que se inscreve o ónus de
prova quanto à irresponsabilidade do executado na falta de meios económicos para o pagamento da
dívida exequenda e acrescido. Perante esta premissa - que se dá por assente -, pretende o RECORRENTE
analisar a hipótese - estatisticamente menos relevante - em que o executado é chamado à execução, não
na qualidade de devedor originário, mas na qualidade de responsável subsidiário (em virtude, v.g; de
ter contribuído culposamente para a situação de insuficiência patrimonial do primitivo devedor - cf.
artigo 24º da Lei Geral Tributária).
7.ª – Ora, nestes casos em que o executado é chamado a realizar o pagamento de obrigações
tributárias alheias, o juízo de suficiência patrimonial assente na manifestação de capacidade contributiva reportar-se-á à esfera do respetivo devedor originário, e não à esfera do executado. O mesmo é
dizer que, nesta hipótese, não subsistirá qualquer juízo - explícito ou implícito - acerca da suficiência
patrimonial do executado responsável subsidiário. Na verdade, ao invés do que se verifica nos casos em
que o executado é o devedor originário, em que se parte invariavelmente de uma situação de presumida
suficiência patrimonial (ou de suficiência patrimonial genética), nos casos de responsabilidade subsidiária poderá partir-se - de forma totalmente legítima - de uma situação de insuficiência patrimonial
pré-existente, ou seja, de uma situação em que o respetivo executado não detém, no momento em que
é chamado à execução, património suficiente para o pagamento da dívida exequenda e acrescido. A
título de exemplo, refira-se o caso do IRC incidente sobre os lucros de uma sociedade ou o caso do IVA
incidente sobre as operações ativas por ela realizadas (caso em que tal sociedade se tornará devedora
originária de tais impostos em virtude da manifestação de capacidade contributiva consubstanciada,
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quer na obtenção de lucros, quer na obtenção de rendimentos de prestações de serviços ou transmissões
de bens), sendo tais impostos posteriormente revertidos para a esfera dos respetivos administradores
ou gerentes que, na qualidade de responsáveis subsidiários, serão chamados a suportar o pagamento
de uma dívida quantificada por referência a um património - o da sociedade - que poderá exceder em
dezenas de vezes o seu património pessoal.
8.ª - Tendo esta última situação por referencial, pretende o RECORRENTE demonstrar que a
distinção entre devedor originário e responsável subsidiário, até aqui exclusivamente assente em considerações teóricas, assume incontornáveis implicações práticas por força da prova de facto negativo
imposta pelo n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária a propósito do requisito da irresponsabilidade
do executado na falta de meios económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido; a saber:
i) enquanto o executado devedor originário, partindo de uma situação de suficiência patrimonial genética, poderá realizar a demonstração da sua irresponsabilidade - facto negativo - mediante justificação
dos subsequentes atos de disposição patrimonial - factos positivos -, demonstrando que os mesmos
não foram realizados com qualquer intuito de dissipação de património; n) o executado responsável
subsidiário que se encontre numa situação de insuficiência patrimonial pré-existente apenas poderá
demonstrar a sua irresponsabilidade - facto negativo - através da prova de outros factos negativos
- v.g., que não obteve, nem poderia ter obtido, qualquer putativo ingresso patrimonial suscetível de
incrementar o seu património até ao nível em que pudesse satisfazer uma dívida exequenda e acrescido
que, até esse momento, desconhecia.
9.ª - Por outras palavras: no primeiro caso, a demonstração da irresponsabilidade do executado
(devedor originário) na passagem de uma situação de suficiência patrimonial para uma situação de
insuficiência patrimonial é justificável por atos - positivos - de disposição patrimonial praticados sem
qualquer intuito dissipatório; já no segundo caso, a justificação da irresponsabilidade do executado
(responsável subsidiário) na manutenção de uma situação de insuficiência patrimonial genética apenas poderá ser realizada mediante justificação da ausência de - putativos - incrementos patrimoniais
suscetíveis de tornar o respetivo acervo patrimonial suficiente para satisfazer uma dívida exequenda
até esse momento - i.e., o do seu chamamento para a execução - desconhecida.
10.ª - Resulta do que antecede, portanto, que a circunstância de o executado ser chamado à execução na qualidade de responsável subsidiário tem por singelo efeito onerá-lo, de forma agravada,
com a necessidade de realização de uma dupla prova de facto negativo com vista a demonstrar o
requisito da irresponsabilidade na falta de meios económicos para o pagamento da dívida exequenda
e acrescido.
11.ª - Sucede, porém, que o identificado agravamento do ónus probatório que impende sobre o
executado responsável subsidiário não se reflete somente no plano da dupla prova de facto negativo,
manifestando-se, ainda - de forma porventura mais gravosa -, no leque de elementos probatórios ao seu
dispor para realizar a sobredita prova, na medida em que: i) ao executado devedor originário bastará
juntar a prova atinente aos atos de disposição patrimonial que hajam sido praticados e que tenham determinado a respetiva degradação patrimonial (atos que, por maioria de razão, constituirão um universo
de factos positivos pré-determinados); ao passo que, ii) o executado responsável subsidiário deverá
carrear para os autos elementos probatórios relativos a todas as opções pessoais e profissionais que
foram sendo tomadas ao longo da sua vida e que tenham contribuído causalmente para a indicada situação de insuficiência patrimonial (na medida em que bastará a subsistência de uma opção tomada com
intuito dissipatório para obstar à aplicação do indicado regime de dispensa de prestação de garantia);
e iii) por fim, o executado responsável subsidiário verá ainda as suas opções pessoais e profissionais
escrutinadas à luz de juízos de oportunidade realizados por referência a uma dívida exequenda até então
desconhecida, sindicando-se, v.g., no domínio profissional, se o executado deveria ter procurado outro
emprego mais bem remunerado, ou, no domínio pessoal, se deveria ter tido filhos (de forma a evitar
sujeitar-se ao pagamento de futuras pensões de alimentos) ou se deveria ter ido de férias ou adquirido
determinado bem em detrimento de outro (porventura mais económico).
12.ª - Perante o que antecede, considera-se que interpretar o n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral
Tributária no sentido de que impõe agravadamente aos executados que sejam chamados à execução
na qualidade de responsáveis subsidiários o ónus de prova de um duplo facto negativo para poderem
beneficiar o regime de dispensa de prestação de garantia, é passível de violar: i) desde logo, o princípio
da proibição da indefesa ínsito no artigo 20º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA,
na medida que implicaria que a demonstração da irresponsabilidade do executado na falta de meios
económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido – enquanto facto negativo - pudesse ser
realizada, somente, com recurso à prova de outro(s) facto(s) negativo(s) - i.e., mediante a demonstração
da sua irresponsabilidade na ausência de putativos incrementos patrimoniais suscetíveis de tornar o
respetivo acervo patrimonial suficiente -, prova que é virtualmente impossível de realizar; ii) o princípio da igualdade consagrado no artigo 13º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA,
na medida em que promoveria uma discriminação manifestamente injustificada entre os executados
na qualidade de devedores originários e os executados na qualidade de responsáveis subsidiários;
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e, bem assim, iii) o princípio da reserva da intimidade da vida privada positivado pelo artigo 26º da
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA, na medida em determinaria a necessidade de
sindicar publicamente todas as opções pessoais e profissionais do executado que tenham eventualmente
contribuído para a respetiva situação de insuficiência patrimonial.
13.ª - As apontadas desconformidades constitucionais resultantes da adoção do mesmo sentido
interpretativo do n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária para os casos - comprovadamente distintos
- de executados devedores originários e de executados responsáveis subsidiários, justificam, de per
se, a necessidade de averiguar, para estes últimos, um novo sentido aplicativo que seja coerente com a
ratio legis subjacente. É o que o RECORRENTE fará no ponto seguinte.
14.ª - Recapitulando o iter probatório imposto pelo n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária,
sublinha-se que: i) em primeiro lugar, exige-se que o executado faça prova da falta de meios económicos
para o pagamento da dívida exequenda e acrescido; e ii) de seguida, comprovada aquela, exige-se que
o executado faça prova da sua irresponsabilidade na respetiva insuficiência ou inexistência de bens.
15.ª - A primeira prova exigida será idêntica em ambos os casos - i.e., tanto no caso de executados
devedores originários, como no caso de executados responsáveis subsidiários -, recortando-se em torno
de uma análise patrimonial objetiva que revelará a suficiência do acervo do executado para fazer face
ao pagamento da dívida exequenda e acrescido.
16.ª - Já a segunda prova reclamada pelo n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária/ tendo por
escopo assegurar que o executado não dissipou dolosamente o seu património, colocando-se artificialmente numa situação de insuficiência patrimonial, assume, conforme oportunamente observado,
implicações distintas consoante o executado seja devedor originário ou responsável subsidiário. Com
efeito, o executado devedor originário deverá, nesta sede, fazer prova de que a degradação da sua
presumida suficiência patrimonial (decorrente da capacidade contributiva revelada no momento da
constituição da respetiva obrigação tributária) se deveu a atos de disposição patrimonial praticados sem
intuito dissipatório. No entanto, verifica-se que o responsável subsidiário não manifesta, em momento
anterior ao do seu chamamento para a execução, qualquer suficiência patrimonial para o pagamento
da dívida exequenda e acrescido passível de subsequente dissipação. Mais: até ao momento do seu
chamamento para a execução na qualidade de responsável subsidiário, o executado desconhece o
montante da dívida exequenda e acrescido que o seu património será chamado a satisfazer.
17.ª - Neste contexto, permite-se concluir, com mediana evidência, que a comprovação de uma
situação de insuficiência patrimonial pré-existente relativamente ao momento do chamamento do
responsável subsidiário para a execução, é passível de demonstrar, ipso facto, que a respetiva falta
de meios económicos não resulta de qualquer ato dissipatório (desde logo por ausência do respetivo
animus dissipatório, na medida em que o montante da dívida exequenda e acrescido apenas se torna
conhecido do executado no momento do seu chamamento para a execução). Quer isto dizer, por outras
palavras, que a demonstração de uma situação de insuficiência patrimonial pré-existente é, no caso de
executados responsáveis subsidiários, suficiente para acautelar o risco de dissipação patrimonial que
o ónus probatório imposto pelo n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária visa prevenir.
18.ª - Ora, no contexto do ónus probatório imposto ao devedor originário, vem entendendo o
SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO “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 atuação para a verificação
daquele resultado” (cf. cit Acórdão proferido pelo PLENO DA SECÇÃO DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO). Transpondo este entendimento para
as hipóteses aplicativas em que o executado seja chamado à execução na qualidade de responsável
subsidiário, deverá considerar-se provada a falta de culpa quando o executado demonstre uma situação de insuficiência patrimonial pré-existente (a qual será, por esse singelo motivo, alheia a qualquer
intuito dissipatório).
19.ª - De igual forma, atendendo a que qualquer prova exigida ao executado de que o seu património não foi positivamente incrementado por força da frustração não dolosa de um - putativo - influxo
patrimonial constituirá uma dupla prova de facto negativo (manifestamente impossível e, por esse
motivo, desconforme com o artigo 20º da CONSTITUIÇÃO), impor-se-á igualmente concluir, à luz
da transcrita jurisprudência, que deverá ser a Autoridade tributária a realizar prova positiva de que o
executado frustrou dolosamente um ingresso patrimonial positivo suscetível de tornar o seu património suficiente para o pagamento da dívida exequenda e acrescido. Em suma: a única interpretação
coerente com o escopo do regime consagrado no n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária e conforme
com a CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA será a de se considerar provada a falta
de culpa do executado responsável subsidiário quando este demonstre uma situação de insuficiência
patrimonial pré-existente e não se realize prova positiva de que o executado frustrou dolosamente um
ingresso patrimonial positivo suscetível de tornar o seu património suficiente para o pagamento da
dívida exequenda e acrescido.
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20.ª - O Acórdão recorrido entendeu, neste domínio, que “Do conjunto da matéria de facto provada
e resultando que o ora recorrente aufere uma remuneração mensal líquida de € 1.688,85 e atendendo às despesas que suporta com as pensões de alimentos devidas aos filhos só lhe resta mensalmente
€ 641,85, único rendimento disponível para satisfação das suas despesas essenciais, tais como alimentação, vestuário e saúde. Não lhe são conhecidos outros bens móveis ou imóveis. Só esta quantia de
que dispõe (€ 641,85) que terá que ser afeta, na sua maior parte para satisfazer as suas necessidades
básicas, revela-se, pois, manifestamente insuficiente para pagamento da dívida exequenda e respetivo
acrescido, sendo que a garantia a prestar, para suspender a execução, ascende a € 12.876,88, o que, nos
termos do disposto no art. 52º n.º 4 da LGT revela a sua manifesta - e inequívoca - falta de meios
económicos para efeitos de prestação da garantia” (o destacado é do RECORRENTE).
21.ª - Do transcrito trecho do Acórdão recorrido resulta, inelutavelmente, que o ora RECORRENTE,
chamado à execução em causa na qualidade de responsável subsidiário, demonstrou cabalmente a sua
falta de meios económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, consubstanciada numa
situação de insuficiência patrimonial pré-existente ao seu chamamento para a execução. Consequentemente, e sem necessidade de maiores desenvolvimentos, o Acórdão recorrido deveria ter considerado a
sobredita prova idónea para demonstrar a falta de culpa do RECORRENTE na evidenciada situação de
insuficiência patrimonial, com a consequente anulação do despacho que indeferiu o pedido de dispensa
de prestação de garantia oportunamente apresentado.
22.ª - Não o tendo feito, o Acórdão recorrido fez uma aplicação do n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral
Tributária que é desconforme com os artigos 13º, 20º e 26º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
PORTUGUESA, devendo, por esse motivo, ser anulado, o que se peticiona.
23.ª - Por fim, A admissibilidade do presente recurso excecional de revista depende, em síntese,
da verificação de qualquer um dos seguintes requisitos: i) que a questão a resolver seja de importância
fundamental por via da sua relevância jurídica [entendida “não num plano meramente teórico, mas em
termos práticos da utilidade jurídica da revista no contexto da causa e do estado da questão no
contencioso” (cf. Acórdão do SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, de 25 de fevereiro de
2009, processo n.º 112/09)]; ou ii) que a questão a resolver seja de importância fundamental por via da
sua relevância social [entendida como “capacidade de expansão da controvérsia, de modo a ultrapassar
os limites da questão singular” (cf. Acórdão de 25 de fevereiro de 2009, processo n.º 112/09)]; ou, ainda,
iii) que a intervenção do SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO seja claramente necessária para
uma melhor aplicação do direito [o que se considera verificado nos casos em que “a possibilidade de
melhor aplicação do direito resultará da repetição num número indeterminado de casos futuros, tendo
como escopo a uniformização do direito”, o que equivale a dizer que não devem ser admitidos os
casos em que “as questões postas dependem primacialmente da formulação de juízos de facto, insuscetíveis de repetição futura” (cf. Acórdão do SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, de 17 de
junho de 2009, processo n.º 411/09)].
24.ª - Quanto ao primeiro requisito, sublinha-se que a questão suscitada pelo RECORRENTE,
assentando na distinção teórica entre as diversas tipologias de executados abrangidas pelo n.º 4 do
artigo 52º da Lei Geral Tributária - e que têm vindo a ser analisadas conjuntamente até ao presente
momento -, contribui, salvo melhor opinião, para uma melhor aplicação do n.º 4 do artigo 52º da Lei
Geral Tributária, evitando a sua aplicação indiferenciada – e, por essa razão, desconforme com os
artigos 13º, 20º e 26º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA - aos casos em que o
executado assuma natureza de devedor originário e aos casos em que seja chamado à execução na
qualidade de responsável subsidiário.
25.ª - A respeito do segundo requisito, destaca-se que o RECORRENTE pretende ver clarificado
o alcance do requisito da irresponsabilidade na falta de meios económicos para o pagamento da dívida
exequenda e acrescido, prescrito pelo n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária, sempre que esta norma
seja aplicável a executados chamados à execução na qualidade de responsáveis subsidiários (e não
apenas, portanto, no caso concreto do RECORRENTE), constituindo a aplicabilidade transversal desta
norma, de resto, um dos fundamentos determinativos da necessidade de clarificação do seu alcance.
26.ª - Acerca do terceiro requisito, limita-se o RECORRENTE a reiterar a necessidade de uma
intervenção clarificadora deste SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO, uniformizando a interpretação do n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária, no sentido de proscrever a interpretação que
imputa aos executados responsáveis subsidiários, de forma agravada, a necessidade de realização de
uma dupla prova de facto negativo com vista a demonstrar o requisito da sua irresponsabilidade na
falta de meios económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, e que, por esse motivo, consubstancia um sentido interpretativo manifestamente discriminatório e desconforme com os
artigos 13º, 20º e 26º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PORTUGUESA.
27.ª - Por fim, naturalmente, a admissibilidade do presente recurso reveste ainda uma importância
fundamental para o ora RECORRENTE, garantindo-lhe, numa situação de manifesta falta de meios
económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido que não lhe é imputável, ser dispen-
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sado da prestação de garantia enquanto discute judicialmente a (i)legalidade do respetivo despacho
de reversão.
28.ª - Encontram-se, portanto, preenchidos todos os requisitos de que depende a admissibilidade
do presente recurso excecional de revista, o que demonstra, inelutavelmente, a necessidade da sua
apreciação.
Termina pedindo que o recurso seja admitido e, procedendo, seja revogado o acórdão recorrido.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«1. O presente recurso vem interposto ao abrigo do artigo 150º do CPTA, com o fundamento de
que o recurso se mostra necessário para uma melhor aplicação do direito.
Para o efeito alega que a questão por si suscitada “assenta na distinção teórica entre as diversas
tipologias de executados abrangidas pelo n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária”, a qual, no seu
entendimento, contribui para uma melhor aplicação do n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária,
evitando a sua aplicação indiferenciada.
Alega o Recorrente que “pretende ver clarificado o alcance do requisito da irresponsabilidade
na falta de meios económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, prescrito pelo n.º 4
do artigo 52º da Lei Geral Tributária, sempre que esta norma seja aplicável a executados chamados à
execução na qualidade de responsáveis subsidiários... constituindo a aplicabilidade transversal desta
norma, de resto, um dos fundamentos determinativos da necessidade de clarificação do seu alcance”.
Invoca igualmente “a necessidade de uma intervenção clarificadora deste Supremo Tribunal Administrativo, uniformizando a interpretação do n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária, no sentido de
proscrever a interpretação que imputa aos executados responsáveis subsidiários, de forma agravada, a
necessidade de realização de uma dupla prova de facto negativo com vista a demonstrar o requisito da
sua irresponsabilidade na falta de meios económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, e que, por esse motivo, consubstancia um sentido interpretativo manifestamente discriminatório
e desconforme com os artigos 13º, 20º e 26º da Constituição da República Portuguesa”.
3. No acórdão recorrido elegeu-se como questão decidenda a de saber “se se verificam os pressupostos para a dispensa da prestação de garantia...” e que segundo o TCA são «a existência de prejuízo
irreparável que seja causado pela prestação de garantia e a manifesta falta de meios económicos para
a prestar».
E sobre essa questão considerou-se que «há... que provar os pressupostos legais da dispensa de
garantia, sendo que sobre o reclamante,... impende o ónus da prova do prejuízo irreparável ou da insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da quantia exequenda e acrescido e de que não houve
dissipação de bens com intuito de diminuir a garantia dos credores», prova essa que no entendimento
dos senhores desembargadores «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».
Para o efeito no acórdão recorrido conclui-se que o recorrente aufere uma remuneração mensal
líquida de 1.688,85 euros e que em face das despesas que tem que suportar com pensões de alimentos
devidas aos filhos o rendimento mensal fica reduzido ao montante de 641,85 euros, com o qual tem que
fazer face às suas despesas essenciais, motivo pelo qual, no entender do TCA Sul, o mesmo se revela
manifestamente insuficiente para pagamento da quantia exequenda e acrescido.
Conclui, assim, o TCA Sul que o recorrente “revela a sua manifesta e inequívoca falta de meios
económicos para efeitos de prestação de garantia”.
Prossegue o mesmo acórdão recorrido que embora o recorrente tenha alegado que “sempre viveu
de rendimentos gerados pelo seu próprio trabalho” e que “a insuficiência de meios económicos do
requerente não se deve a qualquer acto de dissipação de património comum com o intuito de diminuir
a garantia dos credores mas, tão somente à identificada e inalterada situação patrimonial do requerente”, certo é que “na matéria de facto constante no probatório da sentença recorrida nada se mostra
provado relativamente à invocada insuficiência de bens penhoráveis não ser da responsabilidade do ora
recorrente”, requisito que segundo o TCA igualmente lhe cabia provar para lhe ser deferida a dispensa
de prestação de garantia.
Tendo concluído o TCA que «não provando, o ora recorrente, como era seu ónus, para obter a
dispensa da prestação de garantia, a sua irresponsabilidade na génese da situação de insuficiência de
bens, não se mostram verificados, pois, os requisitos contidos no n.º 4 do art. 52º da Lei Geral Tributária
para que a pretensão do recorrente possa ser deferida».
E nessa medida o acórdão recorrido julgou improcedente o recurso.
4. Nos termos do art. 150º, n.º 1, do CPTA, das decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal
Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, recurso de revista para o Supremo Tribunal Administrativo, “quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica
ou social, se revista de importância fundamental” ou “quando a admissão do recurso seja claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito”.
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A jurisprudência do STA, largamente referenciada pelo Recorrente e que aqui nos dispensamos de
citar, interpretando o comando legal, tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso,
referindo que o mesmo só pode ser admitido nos estritos limites fixados neste preceito. E como a mesma
jurisprudência tem realçado, trata-se não de um recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto
o legislador cuidou de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei nºs. 92/VIII e 93/VIII,
de uma «válvula de segurança do sistema» que apenas deve ser accionada naqueles precisos termos.
A questão que se coloca é pois de saber se no caso concreto se mostram reunidos os requisitos
legais de tal recurso. E designadamente se se justifica, como o Recorrente invoca, a intervenção do
STA em termos de uma melhoria na aplicação do direito.
E afigura-se-nos que de facto há necessidade de circunscrever o âmbito do ónus da prova que recai
sobre o responsável subsidiário que é chamado a responder pelo pagamento de uma dívida de outra
pessoa, de forma a aquilatar do cumprimento ou não desse ónus no caso concreto.
E como subjaz ao recurso interposto, essa operação de interpretação não só reveste alguma complexidade, como se reveste de especial importância na apreciação dos inúmeros casos que são colocados
à administração tributária e aos tribunais, ou seja, a solução a dar à questão não só se repercute no caso
concreto como tem aptidão de expansão para outros casos.
Entendemos, assim, que a intervenção do Supremo Tribunal Administrativo não só se aconselha,
como se impõe, de forma a minorar a potencial litigância derivada das diversas interpretações que o
texto legal proporciona.
Afigura-se-nos, pois, que se mostram reunidos os requisitos de admissibilidade do recurso de
revista.
5. A questão que se coloca consiste em saber qual o âmbito do ónus da prova que recai sobre o
responsável subsidiário, que é chamado à execução para responder por determinada dívida da executada
originária, para efeitos de isenção de prestação de garantia, nos casos em que manifesta falta de meios
económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda
e acrescido.
Dispõe a este propósito o artigo 52º, n.º 4, da LGT que a isenção de prestação de garantia pode ser
concedida ao executado no caso 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».
Como referem Diogo Leite de Campos e outros (in LGT, Anotada e Comentada, 4ª edição, 2012,
pág. 424), em citação já constante dos autos, «A responsabilidade do executado, prevista na parte
final ao n.º 4 deve entender-se em termos de dissipação de bens com intuito de diminuir a garantia
dos credores, e não como mero nexo de causalidade desprovido de carga de censura ou simples má
gestão dos seus bens».
Para o Recorrente “a acautelada possibilidade de dissipação patrimonial por parte do executado
exige, em termos lógicos, a subsistência de um juízo prévio quanto à suficiência do respectivo acervo
patrimonial (susceptível, portanto, de ser dolosamente dissipado).
E continua: “ora, um tal juízo verificar-se-á, somente, na hipótese em que o executado é o devedor
originário do tributo exequendo: com efeito, a suficiência patrimonial do devedor originário é confirmada no momento do surgimento da respectiva obrigação tributária, manifestando-se, essencialmente,
na capacidade contributiva, revelada, nos termos da lei, através do rendimento ou da sua utilização e
do património”.
E conclui: “é, pois neste contexto teleológico - de acautelamento dos casos em que a degradação
patrimonial do executado devedor originário tenha sido artificialmente causada - que se inscreve o ónus
de prova quanto à irresponsabilidade do executado na falta de meios económicos para o pagamento da
dívida exequenda e acrescido”.
Assim, para o Recorrente, “a justificação da irresponsabilidade do executado (responsável subsidiário) na manutenção de uma situação de insuficiência patrimonial genética apenas poderá ser realizada
mediante justificação da ausência de - putativos -incrementos patrimoniais susceptíveis de tornar o
respectivo acervo patrimonial suficiente para satisfazer uma dívida exequenda até esse momento - i.e.,
o do seu chamamento para a execução - desconhecida”.
Entende, assim, o Recorrente que o n.º 4 do artigo 52º da LGT impõe agravadamente aos executados
que sejam chamados à execução fiscal na qualidade de responsáveis subsidiários, o ónus da prova de
um duplo facto negativo, para poderem beneficiar do regime de dispensa e nessa medida violador do
princípio da proibição de indefesa, previsto no artigo 20º da CRP, do princípio da igualdade, previsto
no artigo 13º da CRP, e do princípio da reserva da intimidade da vida privada, previsto no artigo 26º
da CRP.
E termina: “A única interpretação coerente com o escopo do regime consagrado no nº4 do
artigo 52ºda Lei Geral Tributária e conforme com a CRP será a de considerar provada a falta de culpa
do executado responsável subsidiário quando este demonstre uma situação de insuficiência patrimonial pré-existente e não se realize prova positiva de que o executado frustou dolosamente um ingresso
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patrimonial positivo susceptível de tomar o seu património suficiente para o pagamento da dívida
exequenda e acrescido”.
E, salvo melhor opinião, afigura-se-nos que as alegações do Recorrente se mostram deveras
pertinentes.
Com efeito, no caso do responsável subsidiário que é chamado à execução fiscal para responder
por dívida alheia, não há fundamento para pressupor a existência de uma situação patrimonial que permita responder pelo pagamento da quantia exequenda, designadamente se essa situação patrimonial já
preexistir à data da constituição da dívida originária. Embora não seja pacífico o entendimento sobre
a natureza da responsabilidade tributária dos gerentes e administradores das sociedades (ora qualificada como uma fiança legal, uma forma de responsabilidade civil extracontratual ou uma figura sui
generis própria do direito tributário - cfr. a este propósito Paulo de Pitta e Cunha e Jorge Costa Santos,
in “Responsabilidade Tributária dos Administradores ou Gerentes”, LEX, 1999, pág. 26 e seguintes),
não decorre do respectivo regime legal a específica obrigação de o seu património assegurar eventual
incumprimento de pagamento de dívidas por parte da sociedade de que são gerentes ou administradores.
Tal obrigação só se constitui a partir do momento em que o gerente ou administrador praticar actos que
dêem origem à sua responsabilidade subsidiária, nos termos do artigo 24º da Lei Geral Tributária, ou
seja, derem causa à insuficiência patrimonial da pessoa colectiva para responder pelas dívidas tributárias
ou lhes seja imputável a falta de pagamento.
Daí que o juízo de censura decorrente de eventual dissipação de bens com intuito de diminuir a
garantia dos credores só possa ser formulado a partir do momento em que o gerente ou administrador
tenha consciência que pode ser responsabilizado pelos actos que praticou no seio da pessoa colectiva.
Assim, se desde a data da constituição da dívida por parte da executada originária que dá posteriormente origem à quantia exequenda, o património do responsável subsidiário não sofre alterações
significativas, não se pode concluir que houve dissipação de bens. E se não houver dissipação de bens
não há responsabilidade pela insuficiência ou inexistência de bens, ou o mesmo é dizer que só a dissipação de bens pode originar a responsabilidade que é imputada ao responsável subsidiário. E só neste
caso é que recai sobre o responsável subsidiário o ónus da prova sobre a falta de culpa nessa situação
patrimonial.
No acórdão do TCA recorrido concluiu-se que em face dos rendimentos que o executado aufere e
dos encargos que suporta é manifesta a falta de meios económicos para efeitos de prestação de garantia.
E no que diz respeito ao requisito da parte final do n.º 4 do art. 52º da LGT - falta de imputabilidade
da insuficiência patrimonial - considerou o Tribunal recorrido que embora o executado tenha invocado
que sempre viveu dos rendimentos do seu trabalho e que não dispôs de qualquer património mobiliário
ou imobiliário, e que aquela insuficiência patrimonial não se deve a qualquer acto de dissipação de
património com o intuito de diminuir a garantia dos credores, na matéria de facto levada ao probatório
não se fixou nenhum elemento que permita concluir que essa insuficiência não é da responsabilidade
do executado e aqui recorrente. E nesses termos conclui o tribunal recorrido que não tendo satisfeito
o ónus da prova que sobre recaía nessa parte, não se mostravam verificados os requisitos do n.º 4 do
artigo 52º da LGT.
Ora, da matéria de facto assente resulta que a dívida da executada originária diz respeito ao ano
de 2009. E que em 2009, 2010 e 2011 o Recorrente declarou rendimentos no valor de € 46.686,00,
€ 29.863,00 e € 28.808,00 euros, respectivamente, com os quais fez face aos seus encargos familiares. E
que nos anos de 2012 e 2013 auferia cerca de 1.680,00 euros mensais, com os quais suportava encargos
com alimentos no valor de cerca de 1.047,00 euros. Resulta igualmente que a garantia foi fixada em
cerca de 12.876,88 euros.
Em face de tais elementos probatórios não podia o tribunal recorrido concluir que “da matéria de
facto levada ao probatório não se fixou nenhum elemento que permita concluir que essa insuficiência
não é da responsabilidade do executado e aqui recorrente”. Desde logo porque os rendimentos auferidos
pelo Recorrente em 2012 e 2013, ou seja, cerca de 23.520,00 euros, não divergiam muito dos auferidos
em 2010 e 2011. E porque tratando-se de rendimentos auferidos pelo próprio na sua actividade, não
pode a diminuição de rendimentos consubstanciar dissipação de bens. E em face de tais rendimentos
e dos encargos provados o tribunal está em condições de concluir pela possibilidade de o Recorrente
prestar ou não a garantia fixada no processo.
Tendo o tribunal recorrido concluído pela negativa, não podia concluir, como o fez, pela imputabilidade ao Recorrente dessa impossibilidade.
E como se deixou supra referido, para se formular um juízo de censura pela dissipação de bens
com intuito de diminuir a garantia dos credores, não basta a verificação de um nexo de causalidade.
Mostra-se necessário que tenha havido uma actuação nesse sentido por parte do devedor.
Entendemos, assim, que o acórdão recorrido merece a censura que o Recorrente lhe formula,
motivo pelo qual deve o mesmo ser revogado e substituído por outro que julgue procedente o recurso
e julgue verificados os requisitos de dispensa de prestação de garantia no caso concreto.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
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FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram-se provados os factos seguintes (sendo que os especificados na alínea K)
foram assim julgados pelo TCAS e os especificados na alínea U) foram aditados pelo TCAS):
A) A Administração Fiscal instaurou o processo de execução fiscal 3522200901030833 e apenso
contra a executada B………………, LDA., contribuinte fiscal n.º ………………, para cobrança coerciva
de dívidas por IRC e de IRS respeitantes ao exercício de 2009, cfr. processo apenso.
B) O ora Reclamante, notificado do projecto de reversão, exerceu o direito de audiência, cfr. processo
apenso.
C) Por despacho de 4/04/2013, o processo de execução fiscal a que se refere a alínea A), reverteu
contra o ora Reclamante, cfr. fls. 44 do apenso.
D) Em dia 18-04-2013, o ora reclamante foi citado, na qualidade de responsável subsidiário,
cfr. processo apenso.
E) Por requerimento de 05/06/2013, o ora Reclamante requereu a dispensa da prestação de garantia
e a suspensão do processo de execução fiscal, cfr. fls. 30.
F) Em apreciação do requerimento a que se refere a alínea anterior, foi prestada a seguinte informação (fls. 98 do apenso):
«A executada acima indicada entregou neste Serviço um requerimento, indicando ter apresentado
oposição à execução pelo que vem solicitar a isenção da prestação da garantia, nos termos art. 169 e
170 do CPPT e art. 52 n.º 4 da LGT.
Confirma-se que a oposição à execução foi entregue neste Serviço de Finanças em 21-05-2013
com a entrada n.º E001603527, e ainda se encontra pendente de instrução.
Da leitura da referida petição, verifica-se o seguinte: (Fundamentos e documentos apresentados)
1 - A executada alega, entre outras circunstâncias, que não tem património suficiente.
- Alega, que não possui bens nem meios financeiros para garantir os PEF, uma vez que se encontra
a pagar duas pensões de alimentos no valor de 1.047,00 € assim como uma prestação no âmbito do
crédito contraída a Caixa Central de Credito Agrícola Mútuo no valor mensal de 981,31 €)
2 - A executada apresentou a seguinte documentação.
- Cópia do Portal das Finanças em como a informação de Contribuinte sem prédios
- Cópia da declaração Mod. 3 do IRS dos anos 2010, 2011 e 2012
- Cópia do recibo de vencimento
- Cópia processo de Separação de Pessoas e Bens
- Cópia processo de Alimentos a filhos maiores ou emancipados
- Cópia processo compra e venda e mútuo com Hipoteca do imóvel sito Rua …………….. n.º ……
- ……...
- ANÁLISE
- Após consulta aos documentos acima mencionados verifica-se que o S.P auferiu no ano 2012
um rendimento no valor global no valor de 38.532.77 € e um pagamento de pensão de alimentos no
valor de 10.061,28 € e um seguro de saúde no valor de 18,55 €.
- Portanto nas duas deduções apresentadas na Decl. Mod. 3 do ano 2012 a importância que me
merece apreciação é o valor 10.061,28 € importância paga em pensão de alimentos.
- Quanto ao valor de (981,31 €) que o S.P. diz pagar mensalmente no âmbito dos créditos contraídos junto da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo não apresenta documento que comprove o
valor que o S. P. diz pagar.
- No que diz respeito ao domicílio fiscal verifica-se que o S.P. acima mencionado reside Rua
………………. n.º …..—…………. cuja proprietária é C…………………. com Nif …………… de quem
se separou de pessoas e bens por mútuo consentimento em 17-3-2010.
A isenção da prestação de garantia está prevista no n.º 4 do artigo 52º da LGT e artigo 170º do
CPPT.
Sobre esta matéria a Administração Tributária emitiu o Ofício Circulado n.º 60077, de 2010.07.29,
com base no despacho do Exmo. Senhor Director Geral dos Impostos da mesma data, veio sancionar
o seguinte entendimento:
• Quanto aos pressupostos de cuja verificação depende a dispensa da prestação de garantia, diz o
ponto 1 do referido ofício, que deve ser causa de prejuízo irreparável e/ou de manifesta falta de meios
económicos, mas desde que qualquer destas situações não resulte da responsabilidade do executado,
sendo esta uma condição de verificação necessária.
• Quanto ao prejuízo irreparável, diz o ponto 1.1 do referido ofício, deve traduzir-se numa situação de diminuição dos proveitos resultantes da actividade desenvolvida pelo executado, sendo este
provocado pelos encargos financeiros impostos pela prestação da garantia.
• Quanto à falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, manifesta-se, conforme o ponto 1.2 do referido ofício, no caso em que a garantia gera a existência de uma
situação de carência económica do executado, de tal modo que este deixe de ter à sua disposição os
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meios financeiros necessários à satisfação das necessidades básicas, ou seja, é posta em causa própria
subsistência do executado.
• A insuficiência material de bens penhoráveis é um indício de uma possível falta de meios económicos, no entanto, por si só, não determina necessariamente uma situação de manifesta falta de meios
económicos, devendo ser estabelecido um nexo de causalidade adequada a cada situação.
• Quanto à não responsabilidade pela insuficiência, estabelece o referido ofício no seu ponto 1.3,
que o executado não demostrou a existência de alguma causa de insuficiência ou inexistência de bens
que não seja imputável de qualquer forma a sua conduta.
Conclusão
O n.º 4 do artigo 52º da LGT estabelece que a dispensa de prestação de garantia depende da
verificação dos seguintes pressupostos:
• Prejuízo irreparável causado pela prestação de garantia ou,
• Manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis;
• Na ausência responsabilidade da executada na inexistência ou insuficiência de bens.
Assim, sou de parecer que o S.P., no requerimento de dispensa não apresentou provas documentais
da ausência de responsabilidade na inexistência ou insuficiência de bens.
À consideração superior.
Local e data 21-06-2013»
G) Por despacho de 02/07/2013, foi indeferido o pedido de dispensa da prestação de garantia, nos
termos seguintes (fls. 26 e segs.):
«1. Introdução
O contribuinte acima identificado, na qualidade de responsável subsidiário no âmbito dos processo
executivos acima mencionados, nos quais é executada a firma B……………… LDA, NIF…………..,
interpôs oposição à execução nos referidos processos, tendo aos 04-06-2013 apresentado requerimento
em que solicita a dispensa da prestação da garantia nos termos do artigo 52º/4 da LGT e 170º do
CPPT, que vai ser decidido.
2. Análise do Pedido
2.1. De Facto
Em 21-05-2013 foi instaurado neste serviço de finanças o processo oposição 3522201309000186,
apresentada aos 20 do mesmo mês nos processos executivos acima mencionados, no qual pretende
que se discuta a ausência de responsabilidade subsidiária e a consequente ilegalidade da reversão
daquelas dividas.
Para efeitos de suspensão dos autos o valor da garantia a prestar ascende na presente data a
€ 12.876,88.
No prazo mencionado no n.º 7 do art. 169 do CPPT veio requerer a dispensa da prestação da
garantia, com base na insuficiência de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis, insuficiência essa que não é imputável ao requerente, alegando que:
não possui quaisquer bens móveis ou imóveis sujeitos a registo;
nem quaisquer outros bens passíveis de garantir a dívida exequenda;
que vive exclusivamente de rendimentos do trabalho, auferindo a remuneração mensal liquida
de € 1.688,85, juntando o recibo de vencimento do mês de Abril;
que em resultado da separação de pessoas e bens ocorrida em 2010 encontra-se vinculado ao
pagamento de duas pensões de alimentos, no valor mensal total de € 1.066,00;
e ainda ao pagamento de metade da prestação mensal devida no âmbito dos créditos contraídos
junto da Caixa Central Crédito Agrícola Mútuo, no valor de € 490,66
pelo que fica com um remanescente de € 151,20 para fazer face a todas as demais despesas
essenciais à sua sobrevivência,
2.2. De Direito
a) A Fundamentação
O n.º 4 do artigo 52º da LGT estabelece que a dispensa de prestação de garantia depende da
verificação dos seguintes pressupostos:
• Prejuízo irreparável causado pela prestação de garantia ou,
• Manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis;
• Ausência de responsabilidade da executada na inexistência ou insuficiência de bens.
Em face das regras do ónus da prova previstas no artigo 74º da LGT, incumbe à executada fazer
prova de tais pressupostos.
O executado declarou no ano de 2012 à Administração Fiscal rendimento da categoria A no
montante total de € 38.532,77, tendo sido igualmente declaradas pensões pagas aos seus filhos no
montante total de € 10.061,28 e despesas de saúde no valor de € 18,55.
Dos elementos disponíveis da AT verifica-se igualmente que o executado, tem domicilio fiscal na
R ……………., ………., o mesmo que os filhos a quem foi paga a pensão de alimentos.
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Deste modo, dos documentos apresentados juntamente com o requerimento de dispensa, não
resulta a verificação do pressuposto da irresponsabilidade do requerente na génese da situação de
insuficiência ou inexistência de bens, pressuposto este que tem necessariamente que ser demonstrado,
quer se verifique prejuízo irreparável causado pela prestação de garantia ou a manifesta falta de meios
económicos revelada pela insuficiência de bens.
b) O princípio da participação na formação das decisões enunciado no artigo 60º da Lei Geral
Tributária.
O referido normativo da LGT regula as situações em que os contribuintes podem participar na
formação das decisões que lhe digam respeito no âmbito do procedimento administrativo, razão pela
qual vem inserido no Título III da LGT intitulado “Do Procedimento Administrativo”.
O pedido em causa - dispensa da prestação da garantia - surge no âmbito do processo de execução
fiscal, que possui natureza judicial, por força do disposto no artigo 103º da LGT.
Dada a referida natureza do processo de execução fiscal, os pedidos dos contribuintes aí decididos não se encontram sujeitos ao cumprimento do exercício do direito de audição, previsto como uma
formalidade a cumprir no procedimento administrativo, excepção feita à reversão, não por força do
disposto no artigo 60º da LGT, mas sim porque tal formalidade se encontra expressamente prevista no
n.º 4 do artigo 23º do mesmo diploma legal.
Pretendendo reagir de actos materialmente administrativos praticados no processo executivo, o
contribuinte deverá lançar mão do recurso previsto no artigo 276º do CPPT.
Acresce que o pedido de dispensa de garantia se encontra especificamente previsto no artigo 170º
do CPPT que no seu n.º 4 determina que o pedido seja resolvido no prazo de 10 dias após a sua apresentação.
Ora tal prazo de decisão não se compadece com o exercício do direito de audição, na medida
em que para este, face ao disposto no n.º 6 do artigo 60º da LGT, é obrigatória a concessão de um
prazo não inferior.
Além disso, encontrando-se o pedido de dispensa de garantia especificamente regulado no
artigo 170º do CPPT no que diz respeito ao prazo para efectuar o pedido, aos elementos de prova e
prazo para a decisão, caso o legislador entendesse tratar-se de um acto administrativo praticado no
âmbito de um processo de natureza judicial que deveria, mesmo assim obedecer ao formalismo da
audição prévia, tal como acontece com a reversão, certamente teria feito constar tal obrigatoriedade
do referido artigo.
Por tudo isto, não vai ocorrer a notificação para efeitos da audição prévia.
3. Conclusão
• O executado é parte legítima no presente petitório, efectuou a sua petição forma tempestiva
solicitando a isenção/dispensa de garantia nos termos do artigo 52º/4 da LGT, e 170º do CPPT.
• Resulta da prova documental apresentada que não se verifica o pressuposto essencial da ausência de responsabilidade na inexistência ou insuficiência de bens, sendo que o ónus da prova recai
sobre quem o invoque (nº 1 do artigo 74º da LGT), nomeadamente a verificação do pressuposto da
irresponsabilidade da actuação na génese da situação de insuficiência ou inexistência de bens.
• Ao que se refere ao direito de audição previsto no artigo 60º da LGT, uma vez que estamos em
presença de um processo executivo que tem natureza judicial, por força do disposto no artigo 103º da
LGT, resulta a inaplicabilidade ao pedido em questão.
• Além disso, o prazo previsto para a decisão deste pedido que é de 10 dias nos termos do número
4 do artigo 170º do CPPT, o que não se compadece com prazo para o exercício do direito de audição
referido no numero 6 do artigo 60º da LGT e que varia entre 8 e 15 dias.
• Não sendo abrangido pelo referido artigo 60º da LGT e existindo um regime próprio de dispensa
de garantia previsto no artigo 170º do CPPT, caso o legislador pretendesse que essa formalidade fosse
cumprida nesse âmbito, tal obrigação constaria especificamente do referido regime.
4. A Decisão
4.1 - Face ao explanado, indefiro a pretensão, com os fundamentos anteriormente referidos.
4.2 - Notifique-se, indicando os meios e prazos de defesa.
Algés, 02-07-2013»
H) A petição inicial da presente reclamação foi apresentada em 02/08/2013, cfr. fls. 39.
J) Em apreciação da douta petição inicial no Serviço de Finanças de Algés, foi prestada a seguinte
informação (fls. 41):
«A fim de instruir o processo supra referido, cumpre-me informar V. Exa. do seguinte:
1 - Vem o sujeito passivo acima identificado, em 05.08.2013 (registo dos CTT de 02.08.2013),
deduzir reclamação nos termos do art. 276º do CPPT, do despacho proferido pelo Chefe do Serviço de
Finanças, relativamente aos processos executivos nºs. 3522200901030833 e ap., 3522201001006428,
352 2200901164201 e 3522201001011243, em 02.07.2013, e no qual indeferiu o pedido de dispensa
de prestação de garantia para suspensão dos mesmos em virtude de ter deduzido oposição judicial, na
qualidade de revertido da devedora originária B…………….., LDA, NIPC …………...
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2 - O mandatário do reclamante foi notificado do referido despacho em 29.07.2013.
3 - A fls. 23 e 24 constam documentos comprovativos do pagamento de custas judiciais no valor
de 306,00 €.
4 - O reclamante requer a anulação do despacho supra referido, alegando:
- a comprovada insuficiência de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis que considera ter demonstrado no pedido inicial, nomeadamente devido ao pagamento de duas
pensões de alimentos e pagamento de prestação mensal devida no âmbito de créditos contraídos junto
da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo;
- não ser a insuficiência de meios económicos imputável ao próprio, dado que não resulta de
qualquer acto de dissipação de património ou irresponsabilidade do mesmo.
Requer a subida imediata dos autos nos termos do n.º 3, alínea d) do art. 278ºdo CPPT, alegando
prejuízo irreparável, sendo que o indicado indeferimento do pedido de dispensa de garantia consubstancia a determinação de prestação de garantia indevida.
4 — Consultados os elementos existentes, verificou-se que:
- em 05.07.2013 o reclamante veio requerer a dispensa da prestação de garantia, invocando
“insuficiência de meios económicos não imputável ao requerente “;
- pelo despacho de 02.07.2013 ora reclamado, esta pretensão veio a ser indeferida com os fundamentos de que não se verifica o pressuposto essencial da ausência de responsabilidade na inexistência
ou insuficiência de bens, sendo que o ónus da prova recai sobre quem o invoque.
5 - O reclamante mais uma vez fundamenta a sua pretensão com a insuficiência de meios económicos e de bens penhoráveis, não acrescentando elementos novos para além da situação económica
invocada anteriormente e da inexistência de culpa, salientando mais uma vez os compromissos assumidos no que concerne ao pagamento de pensões e de créditos bancários.
6 - Alega o reclamante o pagamento de pensões de alimentos aos filhos em consequência de
separação de pessoas e bens. Para além de não fazer prova do referido pagamento, constata-se que
todos os envolvidos (reclamante, ex-cônjuge e filhos) continuam a residir na mesma morada onde residiam anteriormente à referida separação de pessoas e bens, ou seja, Rua ……………., ….. — ……,
…… —fls. 42 a 45.
7 - Relativamente às prestações devidas no âmbito de créditos contraídos junto da Caixa Central
de Crédito Agrícola Mútuo, de notar que, para além de também não ser efectuada prova do seu pagamento, estas dizem respeito a empréstimos contraídos para aquisição de metade do prédio morada
de família, que, segundo a escritura de compra (fls. 92 do PEF), ficou na esfera patrimonial da actual
ex-cônjuge, pelo que o ora reclamante, mesmo depois de separado de pessoas e bens, continuaria a
pagar empréstimo de um prédio que não lhe pertence.
8 - A fls. 46 consta ofício n.º 6064, remetido ao Banco de Portugal, e no qual estes serviços
solicitam informação sobre a existência de contas bancárias em nome do reclamante, não se aguardando a resposta dado o carácter urgente dos autos. Esta será remetida ao Tribunal logo que seja
recepcionada.
9 - Nos termos da alínea n) do n.º l do art. 97º do CPPT com a redacção dada pela Lei n.º 66-B/2012,
de 31.12, e em apenso, remetem-se fotocópias das partes consideradas essenciais dos processos executivos.
Pelo atrás exposto, e uma vez que não foram acrescentados quaisquer novos elementos aos anteriormente alegados, será de manter o acto reclamado, enviando-se os presentes autos ao Tribunal
competente para apreciação e decisão.
No entanto V. Exa. melhor resolverá.
Algés, 09.03.2013»
J) A Chefe do Serviço de Finanças manteve a decisão reclamada e ordenou a remessa dos autos
ao Tribunal competente, cfr. fls. 40.
K) No ano de 2009, o Reclamante auferiu rendimentos de trabalho dependente no valor de
€ 46.686,20 (cfr. fls. 140 a 143 dos autos).
L) No ano de 2010 o Reclamante declarou rendimento do trabalho dependente no valor de
€ 29.863,45, cfr. declaração mod. 3 de IRS, constante da cópia do processo de execução fiscal em
apenso.
M) No ano de 2011 o Reclamante declarou rendimento do trabalho dependente no valor de
€ 28.808.02, cfr. declaração mod. 3 de IRS, constante da cópia do processo de execução fiscal em
apenso.
N) No mês de Junho de 2011 o Reclamante auferiu a remuneração mensal líquida de € l.448,05,
cfr. fls. 144.
O) No mês de Junho de 2012 o Reclamante auferiu a remuneração mensal líquida de € l.684,65,
cfr. fls. 145.
P) No mês de Abril de 2013 o Reclamante auferiu a remuneração mensal líquida de € 1.688,85,
cfr. cópia do processo de execução fiscal em apenso.
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Q) Por decisão de 17/03/2010, foi declarada a separação de pessoas e bens entre o Reclamante e
C……………….., cfr. cópia do processo de execução fiscal em apenso.
R) O Reclamante encontra-se vinculado ao pagamento de duas pensões de alimentos, de € 514,00
e de € 533,00, cfr. cópia do processo de execução fiscal em apenso.
S) C……………. adquiriu uma primeira metade indivisa do imóvel por doação de seu Avô, ocorrida em 1993, conforme escritura pública de doação de fls. 146 e segs.
T) Posteriormente adquiriu a propriedade plena do dito imóvel por compra da restante metade
indivisa a sua irmã, ocorrida no ano de 2004, escritura pública de compra e venda e mútuo com hipoteca de fls. 149 e segs..
U) A parte adquirida e referida em T) reverte para o património próprio da compradora, nos termos
do art. 1727 do CC, sem prejuízo da compensação devida ao património comum pelos valores realizados pelo casal com vista à presente aquisição e amortização do empréstimo (cfr. fls. 149 e seguintes
escritura de compra e mútuo com hipoteca).
3.1. Aceitando-se que este recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, apreciar se o recurso dos autos
é admissível face aos pressupostos de admissibilidade contidos nesse normativo, em cujos nºs. 1 e 5
se estabelece:
«1 - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode
haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação
do direito.
(…)
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 objecto de apreciação preliminar
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de
Contencioso Administrativo».
3.2. Como o recorrente reconhece e indica, interpretando este n.º 1, o STA tem vindo a acentuar
a excepcionalidade deste recurso (cfr., por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido
de que o mesmo «quer pela sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei,
não deve ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas
poderá ser admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz
fortemente restritiva», reconduzindo-se como o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos
das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, a uma “válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas
e só nos estritos pressupostos que definiu: 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.
Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera 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». (1)
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão
do recurso para uma melhor aplicação do direito (2), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:
- (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for 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, ou quando 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.
- e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito
quando se verifique 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 suscite fundadas
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.
Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e
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esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «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») - cfr. o ac. desta Secção do STA,
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07;
de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12,
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.
E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessariamente
ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 627º, n.º 2, 635º, nºs. 1 e 2, e 639º, nºs. 1 e 2 do
novo CPC (3) - neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013,
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13.
3.3. No caso vertente, o recorrente deduzira reclamação judicial (nos termos do art. 276º so CPPT)
do acto (despacho) praticado pelo chefe do Serviço de Finanças de Oeiras-3 que indeferiu o pedido
de dispensa de garantia, alegando, no essencial, que essa prestação lhe causa prejuízo irreparável e
também não foi por responsabilidade sua que os bens da devedora principal se tornaram insuficientes
ou inexistentes.
E tendo a reclamação judicial sido julgada improcedente no TT de Lisboa, o reclamante interpôs recurso da respectiva sentença, para o TCA Sul, onde foi proferido, em 27/2/2014, o acórdão de
fls. 250/269, no qual se negou provimento ao recurso, no entendimento de que, definindo a lei, como
pressupostos da isenção de prestação de garantia, a existência de prejuízo irreparável que seja causado
pela prestação da garantia e a manifesta falta de meios económicos para a prestar, bem como, em ambos
os casos, que a insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado, no
caso vertente, atenta a factualidade provada
(i) - o executado revela manifesta e inequívoca falta de meios económicos para efeitos de prestação da garantia, dado que dispõe (depois de subtraídas as despesas que suporta com as pensões de
alimentos devidas aos filhos) de uma quantia mensal de € 641,85, único rendimento disponível para as
suas despesas essenciais, e não lhe sendo conhecidos outros bens móveis ou imóveis;
(ii) – mas, quanto ao requisito previsto na parte final do n.º 4 do art. 52º da LGT, (desde que em
qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de bens não seja da sua responsabilidade), por um
lado, o reclamante/recorrente limitou-se a dizer que não alienou ou, por qualquer outro modo, dispôs,
de qualquer património mobiliário ou imobiliário suscetível de satisfazer a dívida exequenda, sendo
que sempre viveu de rendimentos gerados pelo seu trabalho próprio e que impõe-se concluir, portanto,
que a insuficiência de meios económicos do requerente não se deve a qualquer acto de dissipação de
património comum com o intuito de diminuir a garantia dos credores mas, tão somente, à identificada
e inalterada situação patrimonial do requerente (só juntou prova por documentos) e, por outro lado, do
que decorre da matéria de facto constante do Probatório da sentença recorrida, também nada se mostra
provado relativamente à invocada insuficiência de bens penhoráveis não ser da responsabilidade do
ora recorrente, requisito que igualmente lhe cabia provar para lhe ser deferida a dispensa da prestação
de garantia (dos documentos apresentados juntamente com o requerimento de dispensa não resulta a
verificação do pressuposto da irresponsabilidade do ora recorrente na génese da situação de insuficiência de bens).
E não provando, como era seu ónus, para obter a dispensa da prestação de garantia, a sua irresponsabilidade na génese da situação de insuficiência de bens, não se mostram verificados, os requisitos
contidos no n.º 4 do art. 52º da LGT para que a pretensão de dispensa de prestação da garantia possa
ser deferida.
Discordando deste entendimento afirmado no aresto do TCA Sul, o recorrente alega, em suma, que
a questão que suscita assenta na distinção teórica entre as diversas tipologias de executados abrangidas
pelo n.º 4 do art. 52º da LGT, e que apreciação dessa mesma questão contribuirá para uma melhor aplicação daquele normativo, evitando a sua aplicação indiferenciada, pois que se “pretende ver clarificado
o alcance do requisito da irresponsabilidade na falta de meios económicos para o pagamento da dívida
exequenda e acrescido” (citado n.º 4) “sempre que esta norma seja aplicável a executados chamados
à execução na qualidade de responsáveis subsidiários... constituindo a aplicabilidade transversal desta
norma, de resto, um dos fundamentos determinativos da necessidade de clarificação do seu alcance”.
Mais alega que há necessidade de uma intervenção clarificadora do STA, uniformizando a interpretação desse n.º 4 do art. 52º da LGT, “no sentido de proscrever a interpretação que imputa aos
executados responsáveis subsidiários, de forma agravada, a necessidade de realização de uma dupla
prova de facto negativo com vista a demonstrar o requisito da sua irresponsabilidade na falta de meios
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económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, e que, por esse motivo, consubstancia
um sentido interpretativo manifestamente discriminatório e desconforme com os artigos 13º, 20º e 26º
da Constituição da República Portuguesa”.
Dito de outro modo: para o recorrente, embora o executado devedor originário deva, nesta sede,
fazer prova de que a degradação da sua presumida suficiência patrimonial (decorrente da capacidade
contributiva revelada no momento da constituição da respectiva obrigação tributária) se deveu a actos de
disposição patrimonial praticados sem intuito dissipatório, já relativamente ao responsável subsidiário,
as coisas se passam de modo diferente: uma vez que o mesmo não manifesta, em momento anterior
ao do seu chamamento para a execução, qualquer suficiência patrimonial para o pagamento da dívida
exequenda e acrescido passível de subsequente dissipação (aliás, até ao momento do seu chamamento
para a execução na qualidade de responsável subsidiário, ele desconhece o montante da dívida exequenda
e acrescido que o seu património será chamado a satisfazer), então, é de concluir que a comprovação
de uma situação de insuficiência patrimonial pré-existente relativamente ao momento do chamamento
do responsável subsidiário para a execução, é passível de demonstrar, ipso facto, que a respectiva falta
de meios económicos não resulta de qualquer acto dissipatório: a demonstração de uma situação de
insuficiência patrimonial pré-existente é, no caso de executados responsáveis subsidiários, suficiente
para acautelar o risco de dissipação patrimonial que o ónus probatório imposto pelo n.º 4 do art. 52º
da LGT visa prevenir.
Ou seja, de acordo até com a jurisprudência do STA, deverá considerar-se provada a falta de culpa
quando o executado demonstre uma situação de insuficiência patrimonial pré-existente (a qual será, por
esse simples motivo, alheia a qualquer intuito dissipatório) e porque qualquer prova exigida ao executado de que o seu património não foi positivamente incrementado por força da frustração não dolosa
de um - putativo - influxo patrimonial constituirá uma dupla prova de facto negativo (manifestamente
impossível e, por esse motivo, desconforme com o artigo 20º da CRP), impor-se-á igualmente concluir,
à luz da transcrita jurisprudência, que deverá ser a AT a fazer prova positiva de que o executado frustrou
dolosamente um ingresso patrimonial positivo susceptível de tornar o seu património suficiente para o
pagamento da dívida exequenda e acrescido.
3.4. Ora, retornando aos requisitos de admissibilidade deste recurso de revista excepcional, afigura-se-nos que não estão, no caso, verificados.
Desde logo, porque, em rigor, a questão suscitada se prende, ainda, com as ilações de facto que a
sentença da 1ª instância e o TCAS retiram e valoram da demais factualidade julgada provada, ou seja,
a questão suscitada cai, ainda, no âmbito do disposto no n.º 4 do art. 150º do CPTA.
Na verdade, apesar de o recorrente invocar que pretende ver clarificado o alcance do requisito da
irresponsabilidade na falta de meios económicos para o pagamento da dívida exequenda e acrescido
(nº 4 do art. 52º da LGT), sempre que esta norma seja aplicável a executados chamados à execução na
qualidade de responsáveis subsidiários (por confronto com os responsáveis originários), o que é verdade
é que o acórdão recorrido não atribuiu ao recorrente qualquer específico ónus de prova, nomeadamente
qualquer ónus de dupla prova de factos negativos: o que se diz no acórdão é que o recorrente se limitou
a alegar (para fundamentar a conclusão de a sua insuficiência de meios económicos não se dever a
qualquer acto de dissipação de património comum com o intuito de diminuir a garantia dos credores),
que não alienou ou dispôs, de qualquer património mobiliário ou imobiliário susceptível de satisfazer
a dívida exequenda, sempre tendo vivido de rendimentos gerados pelo seu trabalho próprio (ou seja,
se limitou a alegar que a insuficiência se deve apenas à identificada e inalterada situação patrimonial
respectiva), e, ainda assim, na matéria de facto nada se mostra provado relativamente a esta invocada
insuficiência de bens penhoráveis não ser da sua responsabilidade, sendo que dos documentos apresentados juntamente com o requerimento de dispensa da prestação da garantia, também não resulta
essa irresponsabilidade.
O acórdão recorrido arranca, portanto, da apreciação da própria factualidade julgada provada
nos autos para concluir pela «não prova», por banda do recorrente, da invocada insuficiência de bens
penhoráveis não ser da sua responsabilidade.
E o juízo valorativo sobre a factualidade que foi julgada provada nos autos, nomeadamente, em
termos de se concluir que dessa factualidade resulta, para este efeito, a demonstração de situação de
insuficiência patrimonial pré-existente, suficiente para acautelar o risco de dissipação patrimonial a que
se reporta o ónus probatório imposto pelo n.º 4 do art. 52º da LGT, não deixa de ser um juízo valorativo
de facto, não enquadrável na permissão ínsita no n.º 4 do art. 150º do CPTA (e não se nos afigura que a
invocação de que o entendimento do acórdão recorrido configura um sentido interpretativo manifestamente discriminatório e desconforme com os arts. 13º, 20º e 26º da CRP possa equipara-se à alegação
de que houve 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 (nº 4 do citado art. 150º).
Acresce que, mesmo que se reconhecesse complexidade jurídica e relevância social à questão
colocada, reconduzindo-se essa questão, no essencial, também a uma alegação de desconformidade
constitucional da interpretação feita pelo TCAS ao apontado n.º 4 do art. 52º da LGT, sempre haveria
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de atentar-se, como doutamente se salienta no ac. de 12/9/2013, proc. n.º 0982/13, da Secção do Contencioso Administrativo deste STA, em que, embora afirmando-se «… que, no âmbito das questões
que lhes cumpra decidir, compete a todos os tribunais recusar aplicação a normas que contrariem a
Constituição e os princípios nela consignadas ou sejam desconformes a lei de valor reforçado (art.
204º da CRP), questões assim configuradas - repete-se, em que a constitucionalidade ou ilegalidade
das normas aplicadas (ou, sendo o caso, a que tenha sido recusada aplicação com tal fundamento) é
a única questão jurídica a resolver ou cuja solução determina inexoravelmente a solução ou pertinência de todas as outras - não são geralmente idóneas a abrir a via do recurso excepcional de revista.
Com efeito, a revista prevista no art. 150º do CPTA é, como se referiu, um meio excepcional,
instituído para funcionar como “válvula de segurança” de um sistema que não comporta, com regra,
duplo grau de recurso e em que, portanto, as decisões dos tribunais centrais administrativos constituem, segundo as regras normais, a última palavra sobre as questões submetidas a apreciação em cada
processo. Perante questões de importância fundamental - pela complexidade jurídica, relevância social
ou possibilidade de replicação - permite-se, então, que o Supremo Tribunal Administrativo intervenha
a dizer a última palavra. Ora, para a apreciação de puras questões de constitucionalidade (ou de
ilegalidade qualificada) normativa o sistema jurídico português comporta o recurso de fiscalização
concreta de constitucionalidade (ou ilegalidade), cabendo sempre ao Tribunal Constitucional, a pronúncia definitiva, como órgão que assegura a concentração da garantia da conformidade das normas
à Constituição num sistema de fiscalização difuso (art.ºs 221º e 280º da CRP).
Perante questões assim concebidas, não é necessário chamar o órgão de cúpula da jurisdição
administrativa, segundo a funcionalidade própria da revista, porque o mesmo efeito se obtém, e só se
obtém com valor processualmente definitivo suposto o normal exercício das suas competências por parte
dos diversos intervenientes, com o recurso previsto, consoante os casos e observados os necessários
pressupostos, nas alíneas a), b), c) e f) do n.º 1 do art. 70º da Lei 28/82, de 15 de Novembro (LTC).
Efectivamente, nestas circunstâncias, o chamamento do Supremo Tribunal Administrativo constituiria,
apenas, um passo intermédio na solução do litígio, uma vez que, qualquer que fosse o sentido da decisão, sempre seria susceptível de recurso (aliás, obrigatório para o Ministério Público, se a decisão
do Supremo fosse de recusa de aplicação da norma - cf. n.º 3 do art. 72º da LTC).
Só se concebe que pudesse ser de outro modo, perante as chamadas decisões negativas (as decisões de improcedência da questão de constitucionalidade ou ilegalidade), se o recurso excepcional de
revista devesse ser considerado como incluído no âmbito da regra da exaustão dos meios ordinários e
a sua interposição fosse condição necessária para posterior acesso ao Tribunal Constitucional. Nessa
hipótese, embora com entorse à sua funcionalidade precípua no sistema de contencioso administrativo,
seria defensável que se admitisse a revista por razões instrumentais de acesso à justiça constitucional.
Mas não é o caso, apesar de a revista ser um “recurso ordinário”, na acepção processual corrente, a
norma do n.º 2 do art. 70º da LTC tem de ser interpretada, de acordo com a sua finalidade e o quadro
legislativo em que surgiu, como só exigindo a exaustão dos recursos de admissibilidade tarificada. A
revista excepcional, à semelhança do recurso para uniformização de jurisprudência (então um recurso
ordinário), não se compreende na razão de ser da imposição da regra de exaustão constante do n.º 2 do
art. 70º da LTC (Cf., no mesmo sentido, Vieira de Andrade, A Justiça Administrativa, 8.ª ed., pág. 449).»
E também noutros arestos o STA [Secção de Contencioso Administrativo (4)] tem, igualmente,
reiteradamente afirmado não ser de admitir o recurso de revista excepcional em que as questões colocadas se reconduzem a estritas questões de inconstitucionalidade normativa, que podem discutir-se em
recurso de fiscalização concreta de constitucionalidade.
4. Em suma, concluindo-se que não se preenchem os requisitos de admissibilidade do recurso de
revista excepcional (atendendo à especificidade e à casuística da questão factual, sendo nessa factualidade que repousa o juízo de valoração decisória afirmado pelo recorrido acórdão do TCAS e atendendo
a que a questão colocada também se reconduz a estrita questão de inconstitucionalidade normativa, que
pode discutir-se em recurso de fiscalização concreta de constitucionalidade) teremos, igualmente, que
concluir pela não verificação de uma clara necessidade de admissão do recurso para melhor aplicação
do direito, pois não se verifica capacidade de expansão da controvérsia: trata-se, antes, de uma situação
pontual, casuística, e específica (situação delimitada pelo contorno factual que o recorrente ainda agora
pretende ver alterado) e em que, em função da factualidade apurada, não se vislumbra que haja relevante
divergência jurisprudencial ou doutrinária, quanto à solução jurídica encontrada.
Sendo que, ainda que existisse mero erro de julgamento sempre o mesmo ficaria afastado do
âmbito deste recurso, que não visa - como acima se referiu – 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.
5. Pelo exposto e porque se considera não estarem verificados os requisitos do art. 150º do CPTA,
o presente recurso não pode ser admitido.
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DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão
preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva.
(1) Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª ed., p. 323 e Comentário ao Código de Processo
nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..
(2) Sobre esta matéria, cfr. Miguel Ângelo Oliveira Crespo, O Recurso de Revista no Contencioso Administrativo, Almedina, 2007, pp. 248 a 296.
(3) Correspondentes aos arts. 676º, n.º 2, 684º, nºs. 1 e 2, e 685º-A, nºs. 1 e 2, do anterior CPC.
(4) Cfr., entre outros, os acs. de 10/7/2013, proc. n.º 01123/13; de 26/9/2013, proc. n.º 01371/13; de 31/10/2013, proc.
n.º 01603/13; de 18/12/2013, proc. n.º 01788/13.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Tabela do Imposto de Selo. Prédio Urbano. Afectação Habitacional.
Sumário:
Porque o legislador não definiu o conceito de prédios (urbanos) com afectação habitacional, e porque resulta do artigo 6.º do CIMI, subsidiariamente aplicável ao
Imposto do Selo previsto na nova verba n.º 28 da Tabela Geral, uma clara distinção
entre prédios urbanos habitacionais e terrenos para construção, não podem estes
ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba 28.1 da
TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios urbanos
com afectação habitacional.
Processo n.º 707/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………………, S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 442/
13.1BELLE
1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública (adiante Recorrente) interpôs recurso para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pela Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que, julgando procedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade denominada “A……………….., S.A.” (adiante
Recorrida) na sequência do indeferimento da reclamação graciosa, anulou a liquidação de Imposto de
Selo (IS) que lhe foi efectuada com referência ao ano de 2012 e a um terreno para construção de que é
proprietária, com fundamento em vício de violação de lei, porquanto, contrariamente ao que entendeu
a Administração tributária (AT), os terrenos para construção, ainda que o seu valor patrimonial tributário (VPT) igual e ou exceda € 1.000.000,00, não se enquadravam na verba n.º 28 da Tabela Geral do
Imposto de Selo (TGIS) na sua redacção inicial, que foi aditada pelo art. 4.º da Lei n.º 55-A/2012, de
29 de Outubro, uma vez que não têm afectação habitacional.
1.2 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente
devolutivo e a Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte
teor: «
a) A questão decidenda é a interpretação da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS)
aditada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, em articulação com o art. 6.º n.º 1 alínea f) i) dessa mesma
Lei;
b) Com a alteração introduzida pela citada Lei, o IS passou a incidir também sobre a propriedade, usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos cujo VPT constante da matriz, nos termos
do CIMI, seja igual ou superior a € 1 000 000,00 (vide verba n.º 28 da TGIS);
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c) No CIS não há qualquer definição sobre os conceitos de prédio urbano, terreno para construção e afectação habitacional, pelo que terá que se aplicar o disposto no CIMI, para aferir da eventual
sujeição a IS (Cfr. art. 67.º n.º 2 do CIS redacção dada pela Lei n.º 55-A/2012);
d) O art. 2.º n.º 1 do CIMI define o conceito de prédio e o art. 6.º n.º 1 do CIMI dispõe acerca das
espécies de prédios urbanos existentes, integrando neste conceito os terrenos para construção;
e) A noção de afectação do prédio urbano está subjacente à avaliação dos imóveis, corresponde
ao valor incorporado ao imóvel em função da utilização a que está afecto, constituindo um facto de
distinção determinante para efeitos de avaliação (coeficiente), porquanto;
f) Na avaliação dos terrenos para construção, o legislador optou pela aplicação da metodologia
de avaliação dos prédios urbanos em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes previstos no art. 38.º do CIMI, nomeadamente, o coeficiente de afectação previsto no art. 41.º
desse código;
g) E tal resulta da imposição legal prevista no n.º 2 do art. 45.º do CIMI, ao remeter para o
valor das edificações autorizadas ou previstas no terreno para construção (Vide Ac. do TCA do Sul,
2012/02/14, proc. 04950/11 e Ac. do STA, 2010/02/10, proc. 01191/09);
h) Para efeitos de determinação do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do
coeficiente de afectação em sede de avaliação, pelo que a sua consideração para efeitos de aplicação
da verba n.º 28 da TGIS não pode ser “desprezada”, já que;
i) Na aplicação daquele coeficiente deve levar-se em consideração a classificação dos prédios
urbanos (cfr. art. 6.º n.º 2 do CIMI), norma que estabelece como critérios a eleger, com base nessa
classificação dos prédios, em primeiro lugar, o licenciamento dos edifícios ou construções ou, na falta
de licenciamento, o destino normal dos imóveis;
j) O regime de avaliação do valor patrimonial dos terrenos para construção está previsto no
art. 45.º do CIMI e o seu modelo é semelhante ao dos edifícios construídos, embora tenha como suporte
o edifício a construir, tomando por base o respectivo projecto;
k) O valor do terreno para construção corresponde a uma expectativa jurídica, que se traduz num
direito de nele se vir a construir um prédio com determinadas características e valor;
l) É essa expectativa consubstanciada na produção de uma riqueza materializada num imóvel a
construir que faz aumentar o valor do património do proprietário do terreno para construção, logo
que o imóvel passa a poder ser qualificado como terreno para construção;
m) O legislador, na avaliação dos terrenos para construção, separa 2 partes do terreno:
n) a parte do terreno onde vai ser implantado o edifício a construir, cuja área de implantação se
situa dentro do perímetro previsto de fixação do edifício a construir no solo. A determinação do valor
dessa parte do terreno resulta da avaliação do edifício a construir, como se já estivesse construído,
utilizando-se para tal o projecto de construção aprovado. Efectuada essa determinação do valor,
reduz-se o valor apurado a uma percentagem entre 15% e 45% (cfr. art. 45.º n.º 2 do CIMI) devido ao
prédio ainda não estar concluído;
o) e a parte do terreno adjacente à área de implantação, o valor desta parte do terreno é apurado
da mesma forma que se determina o valor da área do terreno livre e da área do terreno excedente para
efeitos de qualquer imóvel urbano, levando em consideração o disposto no art. 40.º n.º 4 do CIMI;
p) Daqui ser forçoso concluir que a utilização do coeficiente de afectação na determinação do
VPT dos terrenos para construção deriva da lei, quando estabelece que o valor da área da implantação
é determinado em função do valor das edificações autorizadas ou previstas, resultando tal da aplicação
do sistema geral de avaliações de prédios urbanos ao projecto de construção em causa, na avaliação
do valor patrimonial dos terrenos para construção;
q) Além disso, a indicação da afectação habitacional dos terrenos para construção decorre da
iniciativa do contribuinte, nos termos do art. 37.º do CIMI, ou decorre da avaliação geral, com base
nos elementos fornecidos pela Câmara Municipal;
r) O entendimento da AT é que o conceito de “prédios com afectação habitacional” para efeitos
do disposto na verba n.º 28 da TGIS, compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para
construção, desde logo atendendo ao elemento literal da norma, já que,
s) O legislador não refere “prédios destinados a habitação” antes tendo optado pela noção “afectação habitacional”. Expressão diferente e mais ampla cujo sentido há-de ser encontrado na necessidade
de integrar outras realidades para além das identificadas no art. 6.º n.º 1 alínea a) do CIMI;
t) Por outro lado, muito antes da efectiva edificação do prédio, é possível apurar e determinar
a afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações
urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que estabelecem o
modelo de organização espacial do território municipal;
u) Logo, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de
aplicação da verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto, a terrenos para construção com essa afectação;
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v) A douta sentença padece de erro de julgamento de direito, quando decidiu considerar que um
terreno para construção não implica uma afectação habitacional subsumível à verba n.º 28 da TGIS,
violando, assim, o disposto nos arts. 41.º, 45.º, 37.º e 38.º todos do CIMI, art. 9.º n.º 1 do CC e art. 11.º
n.º 1 da LGT.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e consequentemente revogada a douta
sentença recorrida, mantendo-se a liquidação impugnada, assim se fazendo Justiça» (1).
1.3 A Impugnante apresentou contra alegações, que sintetizou em conclusões do seguinte teor:
«A. O thema decidendum do recurso respeita em saber se no âmbito objectivo de incidência da
verba 28. e 28.1. da TGIS, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-A/2012, se devem incluir os
terrenos para construção com valor patrimonial tributário igual ou superior a 1 milhão de Euros.
B. Para a Recorrida, os terrenos para construção não se incluem na previsão da norma constante
da verba 28 e 28.1. da TGIS, redacção conferida pela Lei n.º 55-A/2012 de 29.10, por não possuírem
afectação habitacional.
C. O Prédio da Recorrida é um terreno para construção, sem qualquer edificação, projecto ou
processo de licenciamento ou de comunicação prévia para construção elaborado ou submetido às
entidades competentes e sem licença de utilização emitida.
D. O conceito de “prédio com afectação habitacional” formulado no CIS na verba 28 e 28.1 do
TGIS [na redacção da Lei n.º 55-A/2012] não tem equivalente terminológico ou jurídico com qualquer
outro conceito usado em legislação de natureza tributária, em particular no CIMI, código de aplicação
subsidiária expressa ex vi artigo 3.º da Lei n.º 55-A/2012.
E. O legislador distingue no CIMI aquilo que é a classificação de prédios urbanos, prevista e
descrita no artigo 6.º do CIMI, e a lista fechada dos tipos de afectação dos prédios edificados incluída
no artigo 41.º n.º 1 do CIMI aplicável para efeitos de avaliação patrimonial dos prédios edificados.
F. A classificação do artigo 6.º do CIMI é mais abrangente e estrutural do que a aplicação do
coeficiente de afectação do artigo 41.º n.º 1 prevista no mesmo código, sendo que esta apenas se aplica
à avaliação patrimonial dos prédios edificados para efeitos de CIMI enquanto a primeira é mais ampla
e releva para outras matérias como taxas de IMI e IMT, Estatuto dos Benefícios Fiscais e para efeitos
da verba 28 e 28.1, do TGIS.
G. O artigo 6.º do CIMI e a sistémica ínsita nesse código não autorizam a interpretação de que o
legislador, com a redacção conferida pela Lei n.º 55-A/2012 de 29.10 à verba 28.1. do TGIS ao utilizar
o conceito “prédio com afectação habitacional”, teria procurado ampliar as espécies e classificação de
prédios urbanos definida no artigo 6.º n.º 1 do CIMI ou até criar um tertio genus, conforme é referido
pela Recorrente no artigo 24.º das suas alegações.
H. O artigo 45.º do CIMI é o preceito legal definidor do valor patrimonial dos terrenos para construção, de acordo com um modelo de avaliação matemático que pondera um conjunto de coeficientes,
incluindo, mas não unicamente, o do edifício a construir com base nas potenciais características de
uma realidade que ainda não existe e que não está afecta imediata e concretamente ao terreno.
I. A interpretação literal da expressão linguística utilizada pela verba 28. [e 28.1] da TGIS aproxima o conceito de “prédio com afectação habitacional” ao conceito definido no artigo 6.º n.º 2 do
CIMI de “prédio habitacional” tal como foi interpretado pela douta Sentença e adoptado na decisão
arbitral do CAAD de 18.10.2013 (processo n.º 42/2013-T) que por essa via excluiu os terrenos de
construção da norma de incidência objectiva da verba 28.1. da TGIS.
J. A “afectação habitacional” implica a efectiva e concreta afectação de um prédio urbano a esse
fim sendo esse o seu destino normal – e não apenas uma expectativa ou potencialidade de um prédio
urbano de um dia, mediante determinadas condições, vir a ter uma afectação habitacional.
K. A “afectação habitacional” inculca uma “ideia de funcionalidade real e presente”.
L. Os terrenos para construção, sem edificação, não cumprem por si esta afectação habitacional
(i) ou porque não tem licença de utilização ou (ii) porque, de acordo com a natureza das coisas, não
estão em condições de serem habitados, sendo o seu destino normal serem objecto de construção a
edificar.
M. O conceito de Prédio com afectação habitacional é equivalente ao do prédio habitacional
definido no CIMI, excluindo-se da norma de incidência da verba 28.1 da TGIS os prédios que não
possuam essas características, como os terrenos de construção.
N. Além do elemento literal da verba 28.1 da TGIS expressa na Sentença, os elementos histórico
e o teleológico que permitem compreender a ratio legis e occasio legis que presidiram à elaboração,
redacção e inserção da verba 28 e 28.1 na TGIS, conferindo-lhe uma conotação de interpretação autêntica como é exemplo a apresentação pelo Governo na Assembleia da República da proposta de lei
n.º 96/XII/2ª de 20.09.2012 – que deu origem à Lei n.º 55-A/2012 de 29.10 – e a alocução do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais nessa Câmara legislativa no dia 11.10.2012.
O. Desde o momento da entrada em vigor da Lei n.º 55-A/2012 (e na redacção conferida por
esta) a totalidade dos arestos arbitrais e jurisprudenciais identificados supra têm sido unânimes na
interpretação da não incidência objectiva da verba n.º 28 e 28.1 da TGIS aos terrenos para constru-
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ção urbana, destacando-se em particular a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que
decidiu sobre esta matéria.
P. O artigo 194.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31.12. procedeu à alteração da verba n.º 28.1 da TGIS,
passando a incluir na sua previsão os terrenos para construção.
Q. A alteração legislativa operada pelo artigo 194.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31.12 é reveladora
que o legislador não tinha incluído na previsão da norma e no âmbito objectivo de incidência da verba
28.1. da TGIS na redacção da Lei n.º 55-A/2012, os terrenos de construção.
R. A Lei n.º 83-C/2013 de 31.12, não contém qualquer afirmação ou referência expressa ao carácter
interpretativo no texto ou no preâmbulo do referido diploma legal, pelo que é uma norma inovadora
e não interpretativa, não incidindo sobre factos passados.
S. A obediência do legislador ao princípio constitucional da proibição da retroactividade da lei
fiscal plasmado no artigo 103.º n.º 3 da Constituição da República Portuguesa (“CRP”) e cujo corolário se materializa no artigo 12.º n.º 1 da LGT afasta a aplicação [ou interpretação] retroactiva da
nova lei aos factos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor (1 de Janeiro de 2014), tal como
é a situação dos presentes autos.
T. Neste sentido, deverá ser mantida a decisão do Tribunal a quo, em razão da não incidência objectiva da norma constante das verbas 28 e 28.1. da TGIS (na redacção conferida pela Lei n.º 55-A/2012
de 29.10) aos terrenos de construção.
U. E consequentemente, confirmar a decisão do Tribunal a quo de anulação total da liquidação
do imposto de selo relativa ao Prédio, declarando a sua ilegalidade e anulação, em razão da errónea
qualificação do facto tributário e erro sobre os pressuposto de direito ex vi artigo 99.º a) do CPPT
e dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 55-A/2012 (por interpretação a contrario do disposto na verba 28 e
28.1 da Tabela Geral de Imposto de Selo, quanto à afectação habitacional de terrenos de construção)
e ainda o artigo 135.º do Código do Procedimento Administrativo.
Nestes termos, e nos mais de direito aplicáveis, sempre com o douto suprimento de V. Exas., deve
ser considerado improcedente o recurso apresentado pela Recorrente, e assim confirmada e mantida
a douta Sentença recorrida, que determinou a ilegalidade e anulação total da liquidação do imposto
de selo identificada nos autos, só assim se fazendo a costumada JUSTIÇA».
1.4 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público e o Procurador-Geral Adjunto, que enunciou a questão a dirimir como sendo a da «interpretação
do previsto na verba 28.1 da Tabela Geral do Código do Imposto de Selo», emitiu parecer no sentido
de que deve ser negado provimento ao recurso.
1.5 Dispensaram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, por a questão a dirimir (enunciada
no ponto seguinte) ter vindo a ser decidida reiterada e uniformemente por esta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
1.6 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto
julgamento ao considerar que, no ano de 2012, no âmbito objectivo de incidência da verba 28. e 28.1.
da TGIS, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro, não se incluíam os
terrenos para construção, ainda que com valor patrimonial tributário igual ou superior a € 1.000.000,00,
o que, como procuraremos demonstrar, passa por indagar se para essa incidência releva, ou não, a
afectação habitacional dos prédios.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé deu como provados os seguintes factos:
«A) A Impugnante é proprietária de um lote de terreno de construção inscrito na matriz urbana
sob o artigo 12172 da freguesia de Almancil, Concelho de Loulé (cfr. fls. 21 dos autos);
B) O prédio referido na alínea anterior está descrito na caderneta predial com “Valor patrimonial
actual de € 1.045.410,00” e “Tipo de coeficiente de localização: Habitação” (cfr. fls. 21 dos autos);
C) Por avaliação feita em 30/12/2012, o Serviço de Finanças de Loulé - 1 fixou o valor patrimonial em € 1.045.410,00 (cfr. fls. 21 dos autos);
D) Em 26/09/2006 foi emitido alvará de loteamento pela Câmara Municipal de Loulé - Alvará
n.º 8/2006 (cfr. fls. 58 a 62 dos autos);
E) O prédio em causa é um terreno para construção (por acordo);
F) Em 07/11/2012 foi emitida liquidação n.º 2012001872050, referente a Imposto de Selo, no
valor de € 6.757,60 (cfr. fls. 29 dos autos);
G) Em 21/03/2013, a Impugnante apresentou reclamação graciosa que veio a ser indeferida por
despacho proferido em 04/06/2013 (cfr. fls. 2 e 81 do processo de reclamação graciosa)».
2.2 DE DIREITO
2.1.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade de acto de liquidação de Imposto de
Selo efectuado relativamente ao ano de 2012 e a um terreno para construção de que a Impugnante é

2802
proprietária, cuja anulação a Impugnante pediu com fundamento em vício de violação de lei, porquanto,
na sua óptica, os terrenos para construção não se enquadravam, nesse ano, na verba n.º 28 da TGIS.
A sentença recorrida julgou procedente a impugnação, anulando aquela liquidação, com o fundamento de que o terreno para construção não integra necessariamente o conceito de afectação habitacional para efeitos de determinação do valor patrimonial e para sujeição à verba 28.1 da TGIS, na
redacção aplicável. Para assim decidir considerou a sentença recorrida, após reproduzir os artigos cuja
aplicação era directamente convocada no caso dos autos (verbas 28 e 28.1 da Tabela Geral do Imposto
do Selo, aditadas pelo art. 4.º da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro, e art. 6.º desta mesma Lei) e
conjugando-os com o disposto nos arts. 45.º, 37.º e 6.º do Código do IMI, que estando em causa um
prédio urbano, um terreno para construção, com um valor patrimonial superior a um milhão de euros,
poderia prima facie pensar-se que o mesmo integrava a verba 28 do referido diploma, não fora o facto
de nesta verba acrescer ainda um requisito de aplicabilidade (28.1), qual seja o facto de se tratar de
prédio com afectação habitacional e de nas normas transcritas, em lado algum, se referir que o conceito
de afectação habitacional integra necessariamente o conceito de terreno para construção, acrescendo
que o legislador, expressamente distinguiu as situações dos prédios urbanos habitacionais dos prédios
urbanos terrenos para construção, estipulando para cada uma, normas próprias, sendo que o art. 45.º do
CIMI, relativo à determinação do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção, não remete
para o art. 41.º do mesmo Código, relativo ao “coeficiente de afectação”, louvando-se no acórdão desta
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 18 de Novembro de 2009,
proferido no processo n.º 765/09.
Discorda do decidido a Fazenda Pública, imputando à sentença recorrida erro de julgamento por
errada interpretação e aplicação da verba 28.1 da TGIS, alegando que se para efeitos de determinação
do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do coeficiente de afectação em sede de avaliação, a sua consideração para efeitos de aplicação da verba n.º 28 da TGIS não pode ser desprezada,
entendendo a AT que o conceito de prédios com afectação habitacional para efeitos do disposto na
verba n.º 28 da TGIS compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para construção, desde
logo atendendo ao elemento literal da norma, já que o legislador não refere “prédios destinados a habitação”, antes tendo optado pela noção “afectação habitacional”, expressão diferente e mais ampla cujo
sentido há-de ser encontrado na necessidade de integrar outras realidades para além das identificadas
no art. 6.º, n.º 1, alínea a), do CIMI, sendo que ainda antes da efectiva edificação do prédio é possível
apurar e determinar a afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que
estabelecem o modelo de organização espacial do território municipal; daí que entenda ser de concluir
que, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de aplicação da
verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto,
a terrenos para construção com essa afectação.
Assim, a questão a dirimir no presente recurso é a de saber se a sentença recorrida incorreu em
erro de julgamento, por errada interpretação e aplicação da verba n.º 28 da TGIS (no regime transitório
que lhe foi definido para o ano de 2012 pelo art. 6.º da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), ao julgar
que os terrenos para construção não são subsumíveis no conceito de “prédios (urbanos) com afectação
habitacional”, conceito este que é utilizado no corpo e n.º 1 da nova verba n.º 28 da TGIS para definir
a incidência objectiva do (novo) imposto sobre a propriedade criado pela Lei n.º 55-A/2012.
2.2.2 DA INCIDÊNCIA OBJECTIVA PREVISTA NA VERBA 28.1 DA TABELA GERAL DO
IMPOSTO DE SELO (NA REDACÇÃO DA LEI n.º 55-A/2012)
A questão foi já decidida por esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no dia 9 de Abril 2014, nos processos n.ºs 1870/13 (2) e 48/14 (3), e, desde então, reiterada
e uniformemente em numerosos acórdãos, podendo considerar-se firmada jurisprudência no sentido
de que os terrenos para construção não podem ser considerados para efeitos de incidência do Imposto
do Selo prevista na Verba 28.1 (na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro) como prédios
urbanos com afectação habitacional.
Trata-se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com ela concordarmos plenamente
e atento o disposto no n.º 3 do art. 8.º do Código Civil (CC), pelo que nos limitaremos a reproduzir
o que sobre a questão ficou dito no referido acórdão de 9 de Abril de 2104, proferido no processo
n.º 1870/13:
«O conceito de “prédio (urbano) com afectação habitacional” não foi definido pelo legislador.
Nem na Lei n.º 55-A/2012, que o introduziu, nem no Código do IMI, para o qual o n.º 2 do artigo 67.º
do Código do Imposto do Selo (igualmente introduzido por aquela Lei), remete a título subsidiário.
E é um conceito que, provavelmente mercê da sua imprecisão – facto tanto mais grave quanto é em
função dele que se recorta o âmbito de incidência objectiva da nova tributação –, teve vida curta,
porquanto foi abandonado aquando da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2014
(Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro), que deu nova redacção àquela verba n.º 28 da Tabela Geral,
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e que recorta agora o seu âmbito de incidência objectiva através da utilização de conceitos que se
encontram legalmente definidos no artigo 6.º do Código do IMI.
Esta alteração – a que o legislador não atribuiu carácter interpretativo, nem nos parece que
o tenha –, apenas torna inequívoco para o futuro que os terrenos para construção cuja edificação,
autorizada ou prevista, seja para habitação se encontram abrangidos no âmbito da verba 28.1 da
Tabela Geral do Imposto do Selo (desde que o respectivo valor patrimonial tributário seja de valor
igual ou superior a 1 milhão de euros), nada esclarecendo, porém, em relação às situações pretéritas
(liquidações de 2012 e 2013), como a que está em causa nos presentes autos.
Ora, quanto a estas, não parece poder perfilhar-se a interpretação da recorrente, porquanto não
resulta inequivocamente nem da letra, nem do espírito da lei que a intenção desta tenha sido, ab initio,
a de abranger no seu âmbito de incidência objectiva os terrenos para construção para os quais tenha
sido autorizada ou prevista a construção de edifícios habitacionais, como resulta hoje inequivocamente
da verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo.
Da letra da lei nada de inequívoco decorre, aliás, pois ela própria ao utilizar um conceito que não
definiu e que também não se encontrava definido no diploma para o qual remeteu a título subsidiário
prestou-se, desnecessariamente, a equívocos, em matéria – de incidência tributária – em que a certeza
e a segurança jurídica deviam também ser preocupações cimeiras do legislador.
E do seu “espírito”, apreensível na exposição de motivos da proposta de lei que está na origem
da Lei n.º 55-A/2012 (Proposta de Lei n.º 96/XII – 2.ª, Diário da Assembleia da República, série A,
n.º 3, 21/09/2012, p. 44, disponível em www.parlamento.pt) nada mais decorre senão a preocupação
de angariar novas receitas fiscais, sobre fontes de riqueza “mais poupadas” no passado à voragem
do Fisco que os rendimentos do trabalho, em particular os rendimentos de capitais, mais-valias mobiliárias e a propriedade, motivos estes que nenhum contributo relevante trazem ao esclarecimento
do conceito de “prédios (urbanos) com afectação habitacional”, porquanto o dão como assente, sem
preocupação alguma de o esclarecer. Tal esclarecimento terá, porém, surgido – como informado na
Decisão Arbitral proferida em 12 de Dezembro de 2013, no processo n.º 144/2013-T, disponível na
base de dados do CAAD –, aquando da apresentação e discussão na Assembleia da República daquela
proposta de lei, nas palavras do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que terá referido
expressamente, conforme se colhe do Diário da Assembleia da República (DAR I Série n.º 9/XII – 2,
de 11 de Outubro, p. 32) que: «O Governo propõe a criação de uma taxa especial sobre os prédios
urbanos habitacionais de mais elevado valor. É a primeira vez que em Portugal é criada uma tributação
especial sobre propriedades de elevado valor destinadas à habitação. Esta taxa será de 0,5% a 0,8%
em 2012 e de 1% em 2013, e incidirá sobre as casas de valor igual ou superior a 1 milhão de euros”
(sublinhados nossos), donde se colhe que a realidade a tributar tida em vista são, afinal, e não obstante
a imprecisão terminológica da lei, “os prédios (urbanos) habitacionais”, em linguagem corrente “as
casas”, e não outras realidades.
O facto de se poder considerar que na determinação do valor patrimonial tributário dos prédios
urbanos classificados como terrenos para construção se deve levar em conta a afectação que terá a
edificação para ele autorizada ou prevista para determinação do respectivo valor da área de implantação (cfr. os n.ºs 1 e 2 do artigo 45.º do CIMI), não determina que os terrenos para construção possam
ser classificados como “prédios com afectação habitacional”, porquanto a afectação habitacional”
surge sempre no Código do IMI referida a “edifícios” ou “construções”, existentes, autorizados ou
previstos, porquanto apenas estes podem ser habitados, o que não sucede no caso dos terrenos para
construção, que não têm, em si mesmos, condições para tal, não sendo susceptíveis de serem utilizados
para habitação senão se e quando neles for edificada a construção para eles autorizada e prevista (mas
nesse caso não serão já “terrenos para construção” mas outra espécie de prédios urbanos – “habitacionais”, “comerciais, industriais ou para serviços” ou “outros” – artigo 6.º do CIMI).
Estranho seria, aliás, que a determinação do âmbito da norma de incidência tributária da verba
n.º 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo se encontrasse, ao fim e ao cabo, nas normas de determinação do valor patrimonial tributário do Código do IMI, e que a imprecisão terminológica do legislador
na redacção daquela regra fosse, afinal, elucidada e finalmente esclarecida por via de uma remissão,
indirecta e equívoca, para o coeficiente de afectação estabelecido pelo legislador em relação a prédios
edificados (artigo 41.º do Código do IMI).
Assim, atendendo a que um terreno para construção – qualquer que seja o tipo e a finalidade da
edificação que nele será, ou poderá ser, erigida – não satisfaz, só por si, qualquer condição para como
tal ser licenciado ou para se poder definir como sendo a habitação o seu destino normal, e referindo-se a norma de incidência do imposto do selo a prédios urbanos com “afectação habitacional”, sem
que seja estabelecido qualquer conceito específico para o efeito, não pode dela extrair-se que na
mesma se contenha uma potencialidade futura, inerente a um distinto prédio que porventura venha a
ser edificado no terreno.
Conclui-se pois, em conformidade com o decidido na sentença sob recurso que, resultando do
artigo 6.º do Código do IMI uma clara distinção entre prédios urbanos “habitacionais” e “terrenos
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para construção”, não podem estes ser considerados como “prédios com afectação habitacional” para
efeitos do disposto na verba n.º 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na sua redacção originária,
que lhe foi conferida pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro».
A sentença recorrida, que assim decidiu, nenhuma censura merece.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão, decalcada do sumário doutrinal do referido acórdão de 9 de Abril de 2014:
Porque o legislador não definiu o conceito de prédios (urbanos) com afectação habitacional, e
porque resulta do art. 6.º do CIMI, subsidiariamente aplicável ao Imposto do Selo previsto na nova
verba n.º 28 da Tabela Geral, uma clara distinção entre prédios urbanos habitacionais e terrenos para
construção, não podem estes ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba
28.1 da TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios urbanos com afectação habitacional.
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 Setembro de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro
Gonçalves.
(1) Aqui como adiante, porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão
em tipo normal.
(2) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
f6fd29ac6d6ebaf380257cc300308 91a?OpenDocument.
(3) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
0e28073928824e5080257cc3003a0cbd?OpenDocument.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Tabela do Imposto de Selo. Prédio urbano. Afectação habitacional.
Sumário:
Porque o legislador não definiu o conceito de prédios (urbanos) com afectação habitacional, e porque resulta do artigo 6.º do CIMI, subsidiariamente aplicável ao
Imposto do Selo previsto na nova verba n.º 28 da Tabela Geral, uma clara distinção
entre prédios urbanos habitacionais e terrenos para construção, não podem estes
ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba 28.1 da
TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios urbanos
com afectação habitacional.
Processo n.º 708/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A……….., S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 432/
12.4BELLE
1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública (adiante Recorrente) interpôs recurso para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pela Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que, julgando
procedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade denominada “A………, S.A.” (adiante
Recorrida) na sequência do indeferimento da reclamação graciosa, anulou a liquidação de Imposto de
Selo (IS) que lhe foi efectuada com referência ao ano de 2012 e a um terreno para construção de que é
proprietária, com fundamento em vício de violação de lei, porquanto, contrariamente ao que entendeu
a Administração tributária (AT), os terrenos para construção, ainda que o seu valor patrimonial tribu-
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tário (VPT) iguale ou exceda € 1.000.000,00, não se enquadravam na verba n.º 28 da Tabela Geral do
Imposto de Selo (TGIS) na sua redacção inicial, que foi aditada pelo art. 4.º da Lei n.º 55-A/2012, de
29 de Outubro, uma vez que não têm afectação habitacional.
1.2 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente
devolutivo e a Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte
teor:
«a) A questão decidenda é a interpretação da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo
(TGIS) aditada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, em articulação com o art. 6.º n.º 1 alínea f), i) dessa
mesma Lei;
b) Com a alteração introduzida pela citada Lei, o IS passou a incidir também sobre a propriedade, usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos cujo VPT constante da matriz, nos termos
do CIMI, seja igual ou superior a € 1 000 000,00 (vide verba n.º 28 da TGIS);
c) No CIS não há qualquer definição sobre os conceitos de prédio urbano, terreno para construção e afectação habitacional, pelo que terá que se aplicar o disposto no CIMI, para aferir da eventual
sujeição a IS (Cfr. art. 67.º n.º 2 do CIS redacção dada pela Lei n.º 55-A/2012);
d) O art. 2.º n.º 1 do CIMI define o conceito de prédio e o art. 6.º n.º 1 do CIMI dispõe acerca das
espécies de prédios urbanos existentes, integrando neste conceito os terrenos para construção;
e) A noção de afectação do prédio urbano está subjacente à avaliação dos imóveis, corresponde
ao valor incorporado ao imóvel em função da utilização a que está afecto, constituindo um facto de
distinção determinante para efeitos de avaliação (coeficiente), porquanto;
f) Na avaliação dos terrenos para construção, o legislador optou pela aplicação da metodologia
de avaliação dos prédios urbanos em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes previstos no art. 38.º do CIMI, nomeadamente, o coeficiente de afectação previsto no art. 41.º
desse código;
g) E tal resulta da imposição legal prevista no n.º 2 do art. 45.º do CIMI, ao remeter para o
valor das edificações autorizadas ou previstas no terreno para construção (Vide Ac. do TCA do Sul,
2012/02/14, proc. 04950/11 e Ac. do STA, 2010/02/10, proc. 01191/09);
h) Para efeitos de determinação do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do
coeficiente de afectação em sede de avaliação, pelo que a sua consideração para efeitos de aplicação
da verba n.º 28 da TGIS não pode ser “desprezada”, já que;
i) Na aplicação daquele coeficiente deve levar-se em consideração a classificação dos prédios
urbanos (cfr. art. 6.º n.º 2 do CIMI), norma que estabelece como critérios a eleger, com base nessa
classificação dos prédios, em primeiro lugar, o licenciamento dos edifícios ou construções ou, na falta
de licenciamento, o destino normal dos imóveis;
j) O regime de avaliação do valor patrimonial dos terrenos para construção está previsto no
art. 45.º do CIMI e o seu modelo é semelhante ao dos edifícios construídos, embora tenha como suporte
o edifício a construir, tomando por base o respectivo projecto;
k) O valor do terreno para construção corresponde a uma expectativa jurídica, que se traduz num
direito de nele se vir a construir um prédio com determinadas características e valor;
l) É essa expectativa consubstanciada na produção de uma riqueza materializada num imóvel a
construir que faz aumentar o valor do património do proprietário do terreno para construção, logo
que o imóvel passa a poder ser qualificado como terreno para construção;
m) O legislador, na avaliação dos terrenos para construção, separa 2 partes do terreno:
n) a parte do terreno onde vai ser implantado o edifício a construir, cuja área de implantação se
situa dentro do perímetro previsto de fixação do edifício a construir no solo. A determinação do valor
dessa parte do terreno resulta da avaliação do edifício a construir, como se já estivesse construído,
utilizando-se para tal o projecto de construção aprovado. Efectuada essa determinação do valor,
reduz-se o valor apurado a uma percentagem entre 15% e 45% (cfr. art. 45.º n.º 2 do CIMI) devido ao
prédio ainda não estar concluído;
o) e a parte do terreno adjacente à área de implantação, o valor desta parte do terreno é apurado
da mesma forma que se determina o valor da área do terreno livre e da área do terreno excedente para
efeitos de qualquer imóvel urbano, levando em consideração o disposto no art. 40.º n.º 4 do CIMI;
p) Daqui ser forçoso concluir que a utilização do coeficiente de afectação na determinação do
VPT dos terrenos para construção deriva da lei, quando estabelece que o valor da área da implantação
é determinado em função do valor das edificações autorizadas ou previstas, resultando tal da aplicação
do sistema geral de avaliações de prédios urbanos ao projecto de construção em causa, na avaliação
do valor patrimonial dos terrenos para construção;
q) Além disso, a indicação da afectação habitacional dos terrenos para construção decorre da
iniciativa do contribuinte, nos termos do art. 37.º do CIMI, ou decorre da avaliação geral, com base
nos elementos fornecidos pela Câmara Municipal;
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r) O entendimento da AT é que o conceito de “prédios com afectação habitacional” para efeitos
do disposto na verba n.º 28 da TGIS, compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para
construção, desde logo atendendo ao elemento literal da norma, já que,
s) O legislador não refere “prédios destinados a habitação” antes tendo optado pela noção “afectação habitacional”. Expressão diferente e mais ampla cujo sentido há-de ser encontrado na necessidade
de integrar outras realidades para além das identificadas no art. 6.º n.º 1 alínea a) do CIMI;
t) Por outro lado, muito antes da efectiva edificação do prédio, é possível apurar e determinar
a afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações
urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que estabelecem o
modelo de organização espacial do território municipal;
u) Logo, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de
aplicação da verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto, a terrenos para construção com essa afectação;
v) A douta sentença padece de erro de julgamento de direito, quando decidiu considerar que um
terreno para construção não implica uma afectação habitacional subsumível à verba n.º 28 da TGIS,
violando, assim, o disposto nos arts. 41.º, 45.º, 37.º e 38.º todos do CIMI, art. 9.º n.º 1 do CC e art. 11.º
n.º 1 da LGT.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e consequentemente revogada a douta
sentença recorrida, mantendo-se a liquidação impugnada, assim se fazendo Justiça» (1).
1.3 A Impugnante apresentou contra alegações, que sintetizou em conclusões do seguinte teor:
«A. O thema decidenduum do recurso respeita em saber se no âmbito objectivo de incidência da
verba 28. e 28.1. da TGIS, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-A/2012, se devem incluir os
terrenos para construção com valor patrimonial tributário igual ou superior a 1 milhão de Euros.
B. Para a Recorrida, os terrenos para construção não se incluem na previsão da norma constante
da verba 28 e 28.1. da TGIS, redacção conferida pela Lei n.º 55- A/2012 de 29.10, por não possuírem
afectação habitacional.
C. O Prédio da Recorrida é um terreno para construção, sem qualquer edificação, projecto ou
processo de licenciamento ou de comunicação prévia para construção elaborado ou submetido às
entidades competentes e sem licença de utilização emitida.
D. O conceito de “prédio com afectação habitacional” formulado no CIS na verba 28 e 28.1 do
TGIS [na redacção da Lei n.º 55-A/2012] não tem equivalente terminológico ou jurídico com qualquer
outro conceito usado em legislação de natureza tributária, em particular no CIMI, código de aplicação
subsidiária expressa ex vi artigo 3.º da Lei n.º 55-A/2012.
E. O legislador distingue no CIMI aquilo que é a classificação de prédios urbanos, prevista e
descrita no artigo 6.º do CIMI, e a lista fechada dos tipos de afectação dos prédios edificados incluída
no artigo 41.º n.º 1 do CIMI aplicável para efeitos de avaliação patrimonial dos prédios edificados.
F. A classificação do artigo 6.º do CIMI é mais abrangente e estrutural do que a aplicação do
coeficiente de afectação do artigo 41.º n.º 1 prevista no mesmo código, sendo que esta apenas se aplica
à avaliação patrimonial dos prédios edificados para efeitos de CIMI enquanto a primeira é mais ampla
e releva para outras matérias como taxas de IMI e IMT, Estatuto dos Benefícios Fiscais e para efeitos
da verba 28 e 28.1, do TGIS.
G. O artigo 6.º do CIMI e a sistémica ínsita nesse código não autorizam a interpretação de que o
legislador, com a redacção conferida pela Lei n.º 55-A/2012 de 29.10 à verba 28.1. do TGIS ao utilizar
o conceito “prédio com afectação habitacional”, teria procurado ampliar as espécies e classificação de
prédios urbanos definida no artigo 6.º n.º 1 do CIMI ou até criar um tertio genus, conforme é referido
pela Recorrente no artigo 24.º das suas alegações.
H. O artigo 45.º do CIMI é o preceito legal definidor do valor patrimonial dos terrenos para construção, de acordo com um modelo de avaliação matemático que pondera um conjunto de coeficientes,
incluindo, mas não unicamente, o do edifício a construir com base nas potenciais características de
uma realidade que ainda não existe e que não está afecta imediata e concretamente ao terreno.
I. A interpretação literal da expressão linguística utilizada pela verba 28. [e 28.1] da TGIS aproxima o conceito de “prédio com afectação habitacional” ao conceito definido no artigo 6.º n.º 2 do
CIMI de “prédio habitacional” tal como foi interpretado pela douta Sentença e adoptado na decisão
arbitral do CAAD de 18.10.2013 (processo n.º 42/2013-T) que por essa via excluiu os terrenos de
construção da norma de incidência objectiva da verba 28.1. da TGIS.
J. A “afectação habitacional” implica a efectiva e concreta afectação de um prédio urbano a esse
fim sendo esse o seu destino normal – e não apenas uma expectativa ou potencialidade de um prédio
urbano de um dia, mediante determinadas condições, vir a ter uma afectação habitacional.
K. A “afectação habitacional” inculca uma “ideia de funcionalidade real e presente”.
L. Os terrenos para construção, sem edificação, não cumprem por si esta afectação habitacional
(i) ou porque não tem licença de utilização ou (ii) porque, de acordo com a natureza das coisas, não
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estão em condições de serem habitados, sendo o seu destino normal serem objecto de construção a
edificar.
M. O conceito de Prédio com afectação habitacional é equivalente ao do prédio habitacional
definido no CIMI, excluindo-se da norma de incidência da verba 28.1 da TGIS os prédios que não
possuam essas características, como os terrenos de construção.
N. Além do elemento literal da verba 28.1 da TGIS expressa na Sentença, os elementos histórico
e o teleológico que permitem compreender a ratio legis e occasio legis que presidiram à elaboração,
redacção e inserção da verba 28 e 28.1 na TGIS, conferindo-lhe uma conotação de interpretação autêntica como é exemplo a apresentação pelo Governo na Assembleia da República da proposta de lei
n.º 96/XII/2ª de 20.09.2012 – que deu origem à Lei n.º 55-A/2012 de 29.10 – e a alocução do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais nessa Câmara legislativa no dia 11.10.2012.
O. Desde o momento da entrada em vigor da Lei n.º 55-A/2012 (e na redacção conferida por
esta) a totalidade dos arestos arbitrais e jurisprudenciais identificados supra têm sido unânimes na
interpretação da não incidência objectiva da verba n.º 28 e 28.1 da TGIS aos terrenos para construção urbana, destacando-se em particular a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que
decidiu sobre esta matéria.
P. O artigo 194.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31.12. procedeu à alteração da verba n.º 28.1 da TGIS,
passando a incluir na sua previsão os terrenos para construção.
Q. A alteração legislativa operada pelo artigo 194.º da Lei n.º 83-C/2013 de 31.12 é reveladora
que o legislador não tinha incluído na previsão da norma e no âmbito objectivo de incidência da verba
28.1. da TGIS na redacção da Lei n.º 55-A/2012, os terrenos de construção.
R. A Lei n.º 83-C/2013 de 31.12, não contém qualquer afirmação ou referência expressa ao carácter
interpretativo no texto ou no preâmbulo do referido diploma legal, pelo que é uma norma inovadora
e não interpretativa, não incidindo sobre factos passados.
S. A obediência do legislador ao princípio constitucional da proibição da retroactividade da lei
fiscal plasmado no artigo 103.º n.º 3 da Constituição da República Portuguesa (“CRP”) e cujo corolário se materializa no artigo 12.º n.º 1 da LGT afasta a aplicação [ou interpretação] retroactiva da
nova lei aos factos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor (1 de Janeiro de 2014), tal como
é a situação dos presentes autos.
T. Neste sentido, deverá ser mantida a decisão do Tribunal a quo, em razão da não incidência objectiva da norma constante das verbas 28 e 28.1. da TGIS (na redacção conferida pela Lei n.º 55-A/2012
de 29.10) aos terrenos de construção.
U. E consequentemente, confirmar a decisão do Tribunal a quo de anulação total da liquidação
do imposto de selo relativa ao Prédio, declarando a sua ilegalidade e anulação, em razão da errónea
qualificação do facto tributário e erro sobre os pressupostos de direito ex vi artigo 99.º a) do CPPT
e dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 55-A/2012 (por interpretação a contrario do disposto na verba 28 e
28.1 do Tabela Geral de Imposto de Selo, quanto à afectação habitacional de terrenos de construção)
e ainda o artigo 135.º do Código do Procedimento Administrativo.
Nestes termos, e nos mais de direito aplicáveis, sempre com o douto suprimento de V. Exas., deve
ser considerado improcedente o recurso apresentado pela Recorrente, e assim confirmada e mantida
a douta Sentença recorrida, que determinou a ilegalidade e anulação total da liquidação do imposto
de selo identificada nos autos, só assim se fazendo a costumada JUSTIÇA».
1.4 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público e o Procurador-Geral Adjunto emitiu o parecer de fls. 168 a 170, concluindo no sentido de que
deve ser negado provimento ao recurso.
1.5 Dispensaram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, por a questão a dirimir (enunciada
no ponto seguinte) ter vindo a ser decidida reiterada e uniformemente por esta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
1.6 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto
julgamento ao considerar que, no ano de 2012, no âmbito objectivo de incidência da verba 28. e 28.1.
da TGIS, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro, não se incluíam os
terrenos para construção, ainda que com valor patrimonial tributário igual ou superior a € 1.000.000,00,
o que, como procuraremos demonstrar, passa por indagar se para essa incidência releva, ou não, a
afectação habitacional dos prédios.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé deu como provados os seguintes factos:
«A) A Impugnante é proprietária de um lote de terreno de construção inscrito na matriz urbana
sob o artigo 121769 da freguesia de …….., Concelho de Loulé (cfr. fls. 21 dos autos);
B) O valor patrimonial do prédio referido na alínea anterior, aquando da emissão da liquidação
era de € 1.169.625,63 (cfr. fls. 29 dos autos);
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C) O prédio referido na alínea A) está descrito na caderneta predial com “valor patrimonial
actual de € 911.120” e “Tipo de coeficiente de localização: Habitação” (cfr. fls. 21 dos autos);
D) Por avaliação feita em 31/12/2012, o Serviço de Finanças de Loulé - 1 fixou o valor patrimonial em € 911.120 (cfr. fls. 21 dos autos);
E) Em 26/09/2006 foi emitido alvará de loteamento pela Câmara Municipal de Loulé - Alvará
n.º 8/2006 (cfr. fls. 55 a 60 dos autos);
F) O prédio em causa é um terreno para construção (por acordo);
G) Em 07/11/2012 foi emitida liquidação n.º 2012001872047, referente a Imposto de Selo, no
valor de € 5.848,13 (cfr. fls. 29 dos autos);
H) Em 21/03/2013, a Impugnante apresentou reclamação graciosa que veio a ser indeferida por
despacho proferido em 04/06/2013 (cfr. fls. 2 e 66 do processo de reclamação graciosa)».
2.2 DE DIREITO
2.1.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade de acto de liquidação de Imposto de
Selo efectuado relativamente ao ano de 2012 e a um terreno para construção de que a Impugnante é
proprietária, cuja anulação a Impugnante pediu com fundamento em vício de violação de lei, porquanto,
na sua óptica, os terrenos para construção não se enquadravam, nesse ano, na verba n.º 28 da TGIS.
A sentença recorrida julgou procedente a impugnação, anulando aquela liquidação, com o fundamento de que o terreno para construção não integra necessariamente o conceito de afectação habitacional para efeitos de determinação do valor patrimonial e para sujeição à verba 28.1 da TGIS, na
redacção aplicável. Para assim decidir considerou a sentença recorrida, após reproduzir os artigos cuja
aplicação era directamente convocada no caso dos autos (verbas 28 e 28.1 da TGIS, aditadas pelo art. 4.º
da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro, e art. 6.º desta mesma Lei) e conjugando-os com o disposto
nos arts. 45.º, 37.º e 6.º do Código do IMI, que estando em causa um prédio urbano, um terreno para
construção, com um valor patrimonial superior a um milhão de euros, poderia prima facie pensar-se que
o mesmo integrava a verba 28 do referido diploma, não fora o facto de nesta verba acrescer ainda um
requisito de aplicabilidade (28.1), qual seja o facto de se tratar de prédio com afectação habitacional e
de nas normas transcritas, em lado algum, se referir que o conceito de afectação habitacional integra
necessariamente o conceito de terreno para construção, acrescendo que o legislador, expressamente
distinguiu as situações dos prédios urbanos habitacionais dos prédios urbanos terrenos para construção,
estipulando para cada uma, normas próprias, sendo que o art. 45.º do CIMI, relativo à determinação do
valor patrimonial tributário dos terrenos para construção, não remete para o art. 41.º do mesmo Código,
relativo ao “coeficiente de afectação”, louvando-se no acórdão desta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo de 18 de Novembro de 2009, proferido no processo n.º 765/09.
Discorda do decidido a Fazenda Pública, imputando à sentença recorrida erro de julgamento por
errada interpretação e aplicação da verba 28.1 da TGIS, alegando que se para efeitos de determinação
do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do coeficiente de afectação em sede de avaliação, a sua consideração para efeitos de aplicação da verba n.º 28 da TGIS não pode ser desprezada,
entendendo a AT que o conceito de prédios com afectação habitacional para efeitos do disposto na
verba n.º 28 da TGIS compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para construção, desde
logo atendendo ao elemento literal da norma, já que o legislador não refere “prédios destinados a habitação”, antes tendo optado pela noção “afectação habitacional”, expressão diferente e mais ampla cujo
sentido há-de ser encontrado na necessidade de integrar outras realidades para além das identificadas
no art. 6.º, n.º 1, alínea a), do CIMI, sendo que ainda antes da efectiva edificação do prédio, é possível
apurar e determinar a afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que
estabelecem o modelo de organização espacial do território municipal; daí que entenda ser de concluir
que, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de aplicação da
verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto,
a terrenos para construção com essa afectação.
Assim, a questão a dirimir no presente recurso é a de saber se a sentença recorrida incorreu em
erro de julgamento, por errada interpretação e aplicação da verba n.º 28 da TGIS (no regime transitório
que lhe foi definido para o ano de 2012 pelo art. 6.º da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), ao julgar
que os terrenos para construção não são subsumíveis no conceito de “prédios (urbanos) com afectação
habitacional”, conceito este que é utilizado no corpo e n.º 1 da nova verba n.º 28 da TGIS para definir
a incidência objectiva do (novo) imposto sobre a propriedade criado pela Lei n.º 55-A/2012.
2.2.2 DA INCIDÊNCIA OBJECTIVA PREVISTA NA VERBA 28.1 DA TABELA GERAL DO
IMPOSTO DE SELO (NA REDACÇÃO DA LEI n.º 55-A/2012)
A questão foi já decidida por esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no dia 9 de Abril 2014, nos processos n.ºs 1870/13 (2) e 48/14 (3), e, desde então, reiterada
e uniformemente em numerosos acórdãos, podendo considerar-se firmada jurisprudência no sentido
de que os terrenos para construção não podem ser considerados para efeitos de incidência do Imposto
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do Selo prevista na Verba 28.1 (na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro) como prédios
urbanos com afectação habitacional.
Trata-se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com ela concordarmos plenamente
e atento o disposto no n.º 3 do art. 8.º do Código Civil (CC), pelo que nos limitaremos a reproduzir
o que sobre a questão ficou dito no referido acórdão de 9 de Abril de 2104, proferido no processo
n.º 1870/13:
«O conceito de “prédio (urbano) com afectação habitacional” não foi definido pelo legislador.
Nem na Lei n.º 55-A/2012, que o introduziu, nem no Código do IMI, para o qual o n.º 2 do artigo 67.º
do Código do Imposto do Selo (igualmente introduzido por aquela Lei), remete a título subsidiário.
E é um conceito que, provavelmente mercê da sua imprecisão – facto tanto mais grave quanto é em
função dele que se recorta o âmbito de incidência objectiva da nova tributação –, teve vida curta,
porquanto foi abandonado aquando da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2014
(Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro), que deu nova redacção àquela verba n.º 28 da Tabela Geral,
e que recorta agora o seu âmbito de incidência objectiva através da utilização de conceitos que se
encontram legalmente definidos no artigo 6.º do Código do IMI.
Esta alteração – a que o legislador não atribuiu carácter interpretativo, nem nos parece que
o tenha –, apenas torna inequívoco para o futuro que os terrenos para construção cuja edificação,
autorizada ou prevista, seja para habitação se encontram abrangidos no âmbito da verba 28.1 da
Tabela Geral do Imposto do Selo (desde que o respectivo valor patrimonial tributário seja de valor
igual ou superior a 1 milhão de euros), nada esclarecendo, porém, em relação às situações pretéritas
(liquidações de 2012 e 2013), como a que está em causa nos presentes autos.
Ora, quanto a estas, não parece poder perfilhar-se a interpretação da recorrente, porquanto não
resulta inequivocamente nem da letra, nem do espírito da lei que a intenção desta tenha sido, ab initio,
a de abranger no seu âmbito de incidência objectiva os terrenos para construção para os quais tenha
sido autorizada ou prevista a construção de edifícios habitacionais, como resulta hoje inequivocamente
da verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo.
Da letra da lei nada de inequívoco decorre, aliás, pois ela própria ao utilizar um conceito que não
definiu e que também não se encontrava definido no diploma para o qual remeteu a título subsidiário
prestou-se, desnecessariamente, a equívocos, em matéria – de incidência tributária – em que a certeza
e a segurança jurídica deviam também ser preocupações cimeiras do legislador.
E do seu “espírito”, apreensível na exposição de motivos da proposta de lei que está na origem da Lei n.º 55-A/2012 (Proposta de Lei n.º 96/XII – 2.ª, Diário da Assembleia da República,
série A, n.º 3, 21/09/2012, p. 44, disponível em www.parlamento.pt) nada mais decorre senão a
preocupação de angariar novas receitas fiscais, sobre fontes de riqueza “mais poupadas” no
passado à voragem do Fisco que os rendimentos do trabalho, em particular os rendimentos de
capitais, mais-valias mobiliárias e a propriedade, motivos estes que nenhum contributo relevante
trazem ao esclarecimento do conceito de “prédios (urbanos) com afectação habitacional”, porquanto o dão como assente, sem preocupação alguma de o esclarecer. Tal esclarecimento terá,
porém, surgido – como informado na Decisão Arbitral proferida em 12 de Dezembro de 2013, no
processo n.º 144/2013-T, disponível na base de dados do CAAD –, aquando da apresentação e
discussão na Assembleia da República daquela proposta de lei, nas palavras do Senhor Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, que terá referido expressamente, conforme se colhe do Diário da
Assembleia da República (DAR I Série n.º 9/XII – 2, de 11 de Outubro, p. 32) que: «O Governo
propõe a criação de uma taxa especial sobre os prédios urbanos habitacionais de mais elevado
valor. É a primeira vez que em Portugal é criada uma tributação especial sobre propriedades de
elevado valor destinadas à habitação. Esta taxa será de 0,5% a 0,8% em 2012 e de 1% em 2013,
e incidirá sobre as casas de valor igual ou superior a 1 milhão de euros” (sublinhados nossos),
donde se colhe que a realidade a tributar tida em vista são, afinal, e não obstante a imprecisão
terminológica da lei, “os prédios (urbanos) habitacionais”, em linguagem corrente “as casas”,
e não outras realidades.
O facto de se poder considerar que na determinação do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos classificados como terrenos para construção se deve levar em conta a afectação que
terá a edificação para ele autorizada ou prevista para determinação do respectivo valor da área de
implantação (cfr. os n.ºs 1 e 2 do artigo 45.º do CIMI), não determina que os terrenos para construção possam ser classificados como “prédios com afectação habitacional”, porquanto a afectação
habitacional” surge sempre no Código do IMI referida a “edifícios” ou “construções”, existentes,
autorizados ou previstos, porquanto apenas estes podem ser habitados, o que não sucede no caso
dos terrenos para construção, que não têm, em si mesmos, condições para tal, não sendo susceptíveis
de serem utilizados para habitação senão se e quando neles for edificada a construção para eles
autorizada e prevista (mas nesse caso não serão já “terrenos para construção” mas outra espécie
de prédios urbanos – “habitacionais”, “comerciais, industriais ou para serviços” ou “outros”
– artigo 6.º do CIMI).
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Estranho seria, aliás, que a determinação do âmbito da norma de incidência tributária da verba
n.º 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo se encontrasse, ao fim e ao cabo, nas normas de determinação do valor patrimonial tributário do Código do IMI, e que a imprecisão terminológica do legislador
na redacção daquela regra fosse, afinal, elucidada e finalmente esclarecida por via de uma remissão,
indirecta e equívoca, para o coeficiente de afectação estabelecido pelo legislador em relação a prédios
edificados (artigo 41.º do Código do IMI).
Assim, atendendo a que um terreno para construção – qualquer que seja o tipo e a finalidade da
edificação que nele será, ou poderá ser, erigida – não satisfaz, só por si, qualquer condição para como
tal ser licenciado ou para se poder definir como sendo a habitação o seu destino normal, e referindo-se a norma de incidência do imposto do selo a prédios urbanos com “afectação habitacional”, sem
que seja estabelecido qualquer conceito específico para o efeito, não pode dela extrair-se que na
mesma se contenha uma potencialidade futura, inerente a um distinto prédio que porventura venha a
ser edificado no terreno.
Conclui-se pois, em conformidade com o decidido na sentença sob recurso que, resultando do
artigo 6.º do Código do IMI uma clara distinção entre prédios urbanos “habitacionais” e “terrenos
para construção”, não podem estes ser considerados como “prédios com afectação habitacional” para
efeitos do disposto na verba n.º 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na sua redacção originária,
que lhe foi conferida pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro».
A sentença recorrida, que assim decidiu, nenhuma censura merece.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão, decalcada do sumário doutrinal do referido acórdão de 9 de Abril de 2014:
Porque o legislador não definiu o conceito de prédios (urbanos) com afectação habitacional, e
porque resulta do art. 6.º do CIMI, subsidiariamente aplicável ao Imposto do Selo previsto na nova
verba n.º 28 da Tabela Geral, uma clara distinção entre prédios urbanos habitacionais e terrenos para
construção, não podem estes ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba
28.1 da TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios urbanos com afectação habitacional.
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 Setembro de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro
Gonçalves.
(1) Aqui como adiante, porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão
em tipo normal.
(2) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
f6fd29ac6d6ebaf380257cc30030891a?OpenDocument.
(3) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
0e28073928824e5080257cc3003a0cbd?OpenDocument.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Erro na forma do processo.
Sumário:
I — O meio judicial próprio do contencioso tributário para reagir contra a ilegalidade
do acto tributário da compensação por iniciativa da Administração Tributária é
a acção administrativa especial que segue os termos do CPTA por tal acto não
contender com a apreciação da legalidade da liquidação.
II — A compensação é antes um instituto jurídico que a par do cumprimento e de outras
causas legais tem uma função extintiva ou modificativa da dívida derivada da
liquidação, sendo um acto tributário autónomo e distinto da liquidação pela sua
natureza função e procedimento.
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Processo n.º 738/13-30.
Recorrente: Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: A…………, S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Fonseca Carvalho.
Acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
RELATÓRIO:
Vem o Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira recorrer para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa
que julgando a acção procedente anulou a compensação de créditos da Contribuição Autárquica com
dívidas de impostos da mesma natureza melhor identificados no probatório da sentença recorrida de
que era credora A………… S. A.
Formulou as seguintes conclusões:
A) A entidade recorrente recorre da sentença que teve como objecto a anulação de duas compensações cf. dos 8 e 10 dos autos).
B) A entidade recorrente alegou a questão prévia da impropriedade do meio processual tendo a
sentença recorrida decidido pela improcedência da excepção do erro na forma do processo.
C) A recorrente não pode concordar como decidido no que se refere à questão prévia, questão esta
que inviabiliza a apreciação do mérito da causa.
D) A sentença recorrida refere quanto a esta questão que: “A recorrente não impugna qualquer
acto de liquidação antes pondo em causa a legalidade dos actos de compensação efectuados pela Administração fiscal com crédito resultante da anulação”. Estes actos são directamente lesivos do interesse
legítimo da recorrente e, não envolvendo a apreciação da legalidade das liquidações das Contribuição
Autárquica nas quais foi aplicado o crédito resultante da anulação encontram adequada tutela processual através do recurso contencioso (ou acção administrativa especial – artigo do CPTA). Improcede a
excepção do erro na forma do processo.”.
E) Ora a presente decisão está em contradição com os factos dados como provados na sentença
nomeadamente como ponto 3º da matéria fixada.
F) É que a recorrente além deste também fez uso de outro meio ao impugnar as liquidações onde
foram aplicados os montantes resultantes do crédito apurado conforme provado nos autos.
G) Na verdade impugnando as liquidações onde foram aplicados os montantes resultantes do
crédito apurado e simultaneamente recorrendo dessas compensações a recorrida está a utilizar dois
meios diferentes para obter o mesmo resultado.
H) Não podia por essa razão a sentença decidir que o meio era o próprio fundamentando-se em que
os actos lesivos não envolviam a apreciação da legalidade das liquidações onde foi aplicado o crédito
resultante da anulação e na verdade a recorrida impugnou essas liquidações cf. ponto 3 da matéria de
facto provada.
I) Pelo que a decisão recorrida não podia decidir pela improcedência da excepção do meio processual tendo assim incorrido no vício de nulidade nos termos do artigo 668 n.º 1 do CPC por estar
em contradição com os factos dados como provados na sentença pelo que não pode ser mantida com
as legais consequências.
J) Razão pela qual dando-se provimento ao recurso se deve declarar nula a sentença.
Não houve contra alegações
O Mº Pº neste Tribunal pronuncia-se pela improcedência do recurso.
Colhidos os vistos foi ordenada a baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para suprimento da nulidade
ou sustentação do agravo.
O Mº juiz “a quo” considerou não se verificar a nulidade invocada e manteve a decisão.
Cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO:
De facto:
Foi a seguinte matéria de facto dada como provada pelo Tribunal “a quo” que não foi objecto de
recurso:
A) A recorrente foi notificada dos seguintes actos de revisão oficiosa de liquidações de Contribuição Autárquica:
a) Acto de revisão n.º 1996 272 215 9802 de 18 01 2002 que reviu a liquidação de Contribuição
Autárquica relativo ao documento de cobrança n.º 96/1910/20020160/43 tendo o crédito apurado de
€83 063,02 sido aplicado na compensação das dívidas relativas aos documentos n.º 96/0418/500210160/11,
n.º 96/0418/500210160/12; n.º 96/1503/500210160/41 e n.º 96/1503/500210160/42 vide folhas 8.
b) Acto de revisão n.º 1996 272159902 de 18 01 2002 que reviu a liquidação de Contribuição
Autárquica relativa ao documento de cobrança n.º 96/190/500210160/42 tendo o crédito apurado de
€ 35 871,53 sido aplicado na compensação das dívidas relativas aos documentos n.º 96/1503/500210160/42
e n.º 96/1503/500210160/43 vide folhas 10.
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B) Quanto às liquidações a que se referem os documentos n.º 96/0418/500210160/11
n.º 96/0418/500210160/12 no valor somado de 16185 425$00 parte do seu valor no montante de
14 086213$00 foi anulado pela Administração Fiscal e o remanescente de 2 099 212$00 pago pela recorrente em 30 11 2000 cede documento de cobrança cf. aposição de vinheta de pagamento a folhas 28.
C) As liquidações a que se referem os documentos n. 96/1503/500210160/41 n.º 96/1503/50021
01160/42 e n.º 96/1503/500210160/43 foram em parte do seu valor objecto de pagamentos por conta
efectuados pela recorrente em 19 05 1998 e 07 08 1998 (documentos de cobrança a folhas 32 e 34) tendo
sido impugnadas judicialmente na parte restante e apresentada em Agosto de 1998 garantia bancária
para suspender o processo executivo.
D) O presente recurso contencioso foi apresentado em 29 07 2002 cf. carimbo aposto a folhas 2.
E) Relativamente aos actos aqui impugnados a recorrente dirigira à Administração Fiscal pedido
de informação por insuficiente comunicação de cuja resposta veio a ser notificada pelo Serviço de
Finanças em 05 07 2002.
Foi perante esta factualidade que a mª juiz “a quo” se pronunciou desde logo sobre o invocado
vício do erro na forma do processo dado que o recorrido na sua contestação considerava que estando
em causa a apreciação da legalidade do acto de compensação se deveria ter socorrido do processo de
revisão do acto tributário ao abrigo do disposto no artigo 78 da LGT.
Considerou o mº juiz que o processo judicial tributário compreende entre outros meios o recurso
contencioso dos actos administrativos relativos a questões tributárias que não comportem a apreciação
da legalidade do acto administrativo da liquidação cf. alínea p) do n.º 1 do artigo 97 do CPPT.
No caso dos autos ao lançar mão do recurso contencioso ou acção administrativa especial para
reagir contra a ordem de compensação da divida efectuada pela AT ao abrigo do artigo 89 do CPPT a
recorrente usou meio adequado e próprio pelo que o invocado vicio não se verificava
Em sede de recurso a Administração Tributária refere o seu entendimento e considera que a sentença
recorrida é nula quando decide que o meio próprio para apreciar o acto lesivo não envolve apreciação
da legalidade do acto administrativo tributário da liquidação.
E a nulidade da sentença decorrerá do facto de a decisão estar em contradição com os factos dados
como provados designadamente no ponto 3 da matéria dada como provada.
Sustenta a recorrente que uma vez que está provado que impugnou as liquidações onde foram
aplicados os montantes a compensar e ao mesmo tempo recorre dessas compensações está a utilizar
dois meios de tutela diferentes para obter o mesmo resultado.
E para reforço da sua posição considera que é indiscutível a apreciação da legalidade dessas
liquidações pois está provado que as impugnou.
Quid Juris ?
Contenderá a apreciação da legalidade da compensação com a apreciação da legalidade do acto
da liquidação?
A resposta não pode deixar de ser negativa.
A liquidação tanto pode ser entendida como procedimento administrativo ou seja como uma sequência de actos e actuações desenvolvidas pela Administração Tributária e pelos particulares visando
a determinação administrativa do “quantum” do tributo em cada caso concreto, como pode ser considerada como o acto administrativo da liquidação que fecha ou encerra o procedimento e que contém
uma manifestação unilateral da administração Tributária sobre o montante da prestação decorrente
daquele procedimento.
A compensação por sua vez nada tem a ver com a legalidade da liquidação já que não aprecia a
sua validade ou a formalidade do iter procedimental.
A compensação é antes um instituto jurídico que a par do cumprimento e de outras causas legais
tem uma função extintiva ou modificativa da dívida derivada da liquidação não envolvendo a compensação – reitera-se a apreciação da legalidade da liquidação. Como já se pronunciou o STA no acórdão
de 09 01 2013 in processo 0745/12 a compensação por iniciativa da Administração Tributária é um
acto tributário que se distingue do acto da liquidação pela diferente finalidade, natureza procedimento
e até pelo momento em que é produzida.
Basta atentarmos na definição que anteriormente demos relativamente ao acto da liquidação para
verificarmos que a liquidação ele é o que determina o montante do imposto enquanto que a compensação é no fundo “um encontro de contas destinado a evitar pagamentos recíprocos.” A liquidação é acto
constitutivo da obrigação do imposto a compensação é causa de extinção da obrigação a liquidação
precede sempre a compensação.
Decorre do exposto que a compensação é um acto autónomo, gerado num procedimento de revisão
distinto do da liquidação.
E sendo assim porque a apreciação da legalidade de tal acto não contende nem implica a apreciação
da legalidade da liquidação o meio adequado para afastar a sua lesividade era o do recurso contencioso
nos termos do n.º 2 do artigo 97 do CPPT.
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O facto de ter ocorrido impugnação das liquidações donde derivam as dividas tributária compensada ou compensandas não é obstativo do recurso contencioso já que este se destina a reagir contra o
acto tributário da compensação que sendo acto autónomo e distinto do acto tributário da liquidação
pode ser directamente lesivo dos interesses da recorrente e como tal susceptível de recurso contencioso
(acção especial) por ser este o meio de tutela judicial que a lei consagra nos termos do nº2 do artigo 97
do CPPT sendo este o meio processual adequado Neste sentido também Jorge Lopes de Sousa in CPPT
anotado 3ª edição pp. 476.
Inexiste assim a alegada contradição entre os factos dados como provados e a decisão.
A sentença não enferma da aludida nulidade.
DECISÃO:
Por todo o exposto acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário em negar provimento
ao recurso.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Fonseca Carvalho (relator) — Isabel Marques da Silva — Francisco Rothes.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Tabela do Imposto de Selo. Prédio urbano. Afectação habitacional.
Sumário:
Porque o legislador não definiu o conceito de prédios (urbanos) com afectação habitacional, e porque resulta do artigo 6.º do CIMI, subsidiariamente aplicável ao
Imposto do Selo previsto na nova verba n.º 28 da Tabela Geral, uma clara distinção
entre prédios urbanos habitacionais e terrenos para construção, não podem estes
ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba 28.1 da
TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios urbanos
com afectação habitacional.
Processo n.º 740/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………….., Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 832/
13.0BELLE:
1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública (adiante Recorrente) interpôs recurso para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pela Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que, julgando
procedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade denominada “A……………., Lda.” (adiante
Recorrida), anulou a liquidação de Imposto de Selo (IS) que lhe foi efectuada com referência ao ano de
2012 e a um terreno para construção de que é comproprietária, com fundamento em vício de violação
de lei, porquanto, contrariamente ao que entendeu a Administração tributária (AT), os terrenos para
construção, ainda que o seu valor patrimonial tributário (VPT) iguale ou exceda € 1.000.000,00, não
se enquadravam na verba n.º 28 da Tabela Geral do Imposto de Selo (TGIS) na sua redacção inicial,
que foi aditada pelo art. 4.º da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro, uma vez que não têm afectação
habitacional.
1.2 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo e a Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor: «
a) A questão decidenda é a interpretação da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS)
aditada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, em articulação com o art. 6.º n.º 2 dessa mesma Lei;
b) Com a alteração introduzida pela citada Lei, o IS passou a incidir também sobre a propriedade, usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos cujo VPT constante da matriz, nos termos
do CIMI, seja igual ou superior a € 1 000 000,00 (vide verba n.º 28 da TGIS);
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c) No CIS não há qualquer definição sobre os conceitos de prédio urbano, terreno para construção e afectação habitacional, pelo que terá que se aplicar o disposto no CIMI, para aferir da eventual
sujeição a IS (Cfr. art. 67.º n.º 2 do CIS redacção dada pela Lei n.º 55-A/2012);
d) O art. 2.º n.º 1 do CIMI define o conceito de prédio e o art. 6.º n.º 1 do CIMI dispõe acerca das
espécies de prédios urbanos existentes, integrando neste conceito os terrenos para construção;
e) A noção de afectação do prédio urbano está subjacente à avaliação dos imóveis, corresponde
ao valor incorporado ao imóvel em função da utilização a que está afecto, constituindo um facto de
distinção determinante para efeitos de avaliação (coeficiente), porquanto;
f) Na avaliação dos terrenos para construção, o legislador optou pela aplicação da metodologia
de avaliação dos prédios urbanos em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes previstos no art. 38.º do CIMI, nomeadamente, o coeficiente de afectação previsto no art. 41.º
desse código;
g) E tal resulta da imposição legal prevista no n.º 2 do art. 45.º do CIMI, ao remeter para o
valor das edificações autorizadas ou previstas no terreno para construção (Vide Ac. do TCA do Sul,
2012/02/14, proc. 04950/11 e Ac. do STA, 2010/02/10, proc. 01191/09);
h) Para efeitos de determinação do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do
coeficiente de afectação em sede de avaliação, pelo que a sua consideração para efeitos de aplicação
da verba n.º 28 da TGIS não pode ser “desprezada”, já que;
i) Na aplicação daquele coeficiente deve levar-se em consideração a classificação dos prédios
urbanos (cfr. art. 6.º n.º 2 do CIMI), norma que estabelece como critérios a eleger, com base nessa
classificação dos prédios, em primeiro lugar, o licenciamento dos edifícios ou construções ou, na falta
de licenciamento, o destino normal dos imóveis;
j) O regime de avaliação do valor patrimonial dos terrenos para construção está previsto no
art. 45.º do CIMI e o seu modelo é semelhante ao dos edifícios construídos, embora tenha como suporte
o edifício a construir, tomando por base o respectivo projecto;
k) O valor do terreno para construção corresponde a uma expectativa jurídica, que se traduz num
direito de nele se vir a construir um prédio com determinadas características e valor;
l) É essa expectativa consubstanciada na produção de uma riqueza materializada num imóvel a
construir que faz aumentar o valor do património do proprietário do terreno para construção, logo
que o imóvel passa a poder ser qualificado como terreno para construção;
m) O legislador, na avaliação dos terrenos para construção, separa 2 partes do terreno:
n) a parte do terreno onde vai ser implantado o edifício a construir, cuja área de implantação se
situa dentro do perímetro previsto de fixação do edifício a construir no solo. A determinação do valor
dessa parte do terreno resulta da avaliação do edifício a construir, como se já estivesse construído,
utilizando-se para tal o projecto de construção aprovado. Efectuada essa determinação do valor,
reduz-se o valor apurado a uma percentagem entre 15% e 45% (cfr. art. 45.º n.º 2 do CIMI) devido ao
prédio ainda não estar concluído;
o) e a parte do terreno adjacente à área de implantação, o valor desta parte do terreno é apurado
da mesma forma que se determina o valor da área do terreno livre e da área do terreno excedente para
efeitos de qualquer imóvel urbano, levando em consideração o disposto no art. 40.º n.º 4 do CIMI;
p) Daqui ser forçoso concluir que a utilização do coeficiente de afectação na determinação do
VPT dos terrenos para construção deriva da lei, quando estabelece que o valor da área da implantação
é determinado em função do valor das edificações autorizadas ou previstas, resultando tal da aplicação
do sistema geral de avaliações de prédios urbanos ao projecto de construção em causa, na avaliação
do valor patrimonial dos terrenos para construção;
q) Além disso, a indicação da afectação habitacional dos terrenos para construção decorre da
iniciativa do contribuinte, nos termos do art. 37.º do CIMI, ou decorre da avaliação geral, com base
nos elementos fornecidos pela Câmara Municipal;
r) O entendimento da AT é que o conceito de “prédios com afectação habitacional” para efeitos
do disposto na verba n.º 28 da TGIS, compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para
construção, desde logo atendendo ao elemento literal da norma, já que,
s) O legislador não refere “prédios destinados a habitação” antes tendo optado pela noção “afectação habitacional”. Expressão diferente e mais ampla cujo sentido há-de ser encontrado na necessidade
de integrar outras realidades para além das identificadas no art. 6.º n.º 1 alínea a) do CIMI;
t) Por outro lado, muito antes da efectiva edificação do prédio, é possível apurar e determinar
a afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações
urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que estabelecem o
modelo de organização espacial do território municipal;
u) Logo, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de
aplicação da verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto, a terrenos para construção com essa afectação;
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v) A douta sentença padece de erro de julgamento de direito, quando decidiu considerar que um
terreno para construção não implica uma afectação habitacional subsumível à verba n.º 28 da TGIS,
violando, assim, o disposto nos arts. 41.º, 45.º, 37.º e 38.º todos do CIMI, art. 9.º n.º 1 do CC e art. 11.º
n.º 1 da LGT.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e consequentemente revogada a douta
sentença recorrida, mantendo-se a liquidação impugnada, assim se fazendo Justiça» (1).
1.3 A Impugnante apresentou contra alegações, sustentando que o recurso não merece provimento,
devendo manter-se a sentença recorrida.
1.4 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério
Público e o Procurador-Geral Adjunto, que enunciou a questão a decidir como sendo a de «saber se
no âmbito da incidência do imposto do selo a que se refere a verba 28 da Tabela Geral do Código do
Imposto de Selo, aditada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Out., se integram ou não os “terrenos para
construção”, com um VPT superior a 1 milhão de euros, ou seja, se os mesmos podem ser considerados como prédios urbanos com “afectação habitacional”», emitiu parecer no sentido de que deve ser
negado provimento ao recurso.
1.5 Dispensaram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, por a questão a dirimir (enunciada
no ponto seguinte) ter vindo a ser decidida reiterada e uniformemente por esta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
1.6 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto
julgamento ao considerar que, no ano de 2012, no âmbito objectivo de incidência da verba 28. e 28.1.
da TGIS, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro, não se incluíam os
terrenos para construção, ainda que com valor patrimonial tributário igual ou superior a € 1.000.000,00,
o que, como procuraremos demonstrar, passa por indagar se para essa incidência releva, ou não, a
afectação habitacional dos prédios.
***
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé deu como provados os seguintes factos:
«1.
A………………., Lda. é proprietária de ½ do prédio inscrito na matriz urbana de Albufeira sob
o artigo 22.761 - cfr. fls. 16 dos autos.
2.
A Caderneta Predial Urbana do prédio referido em 1., que aqui se dá por integralmente reproduzida, tem, no que ora interessa, o seguinte teor:
“(…)
Descrição do Prédio
Tipo de Prédio: Terreno para construção
(…)
Dados de Avaliação
(…)
Tipo de coeficiente de localização: Habitação
Ca [Coeficiente de afectação]: 1,00
(…)”
- cfr. fls. 16 dos autos.
3.
Foi emitida a liquidação de Imposto de Selo n.º 201249000014135, no valor de € 4.016,03, relativa
ao prédio identificado em 1. (acto impugnado) - cfr. fls. 43 do apenso;
4.
A…………………., Lda. efectuou o pagamento da liquidação identificada no ponto anterior - cfr.
fls. 44 do apenso».
*
2.2 DE DIREITO
2.1.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade de acto de liquidação de Imposto
de Selo efectuado relativamente ao ano de 2012 e a um terreno para construção de que a Impugnante
é comproprietária, cuja anulação a Impugnante pediu com fundamento em vício de violação de lei,
porquanto, na sua óptica, os terrenos para construção não se enquadravam, nesse ano, na verba n.º 28
da TGIS.
A sentença recorrida julgou procedente a impugnação, anulando aquela liquidação, com o fundamento de que o terreno para construção não integra necessariamente o conceito de afectação habitacional para efeitos de determinação do valor patrimonial e para sujeição à verba 28.1 da TGIS, na
redacção aplicável. Para assim decidir considerou a sentença recorrida, após reproduzir os artigos cuja
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aplicação era directamente convocada no caso dos autos (verbas 28 e 28.1 da Tabela Geral do Imposto
do Selo, aditadas pelo art. 4.º da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro, e art. 6.º desta mesma Lei) e
conjugando-os com o disposto nos arts. 45.º, 37.º e 6.º do Código do IMI, que estando em causa um
prédio urbano, um terreno para construção, com um valor patrimonial superior a um milhão de euros,
poderia prima facie pensar-se que o mesmo integrava a verba 28 do referido diploma, não fora o facto
de nesta verba acrescer ainda um requisito de aplicabilidade (28.1), qual seja o facto de se tratar de
prédio com afectação habitacional e de nas normas transcritas, em lado algum, se referir que o conceito
de afectação habitacional integra necessariamente o conceito de terreno para construção, acrescendo
que o legislador, expressamente distinguiu as situações dos prédios urbanos habitacionais dos prédios
urbanos terrenos para construção, estipulando para cada uma, normas próprias, sendo que o art. 45.º do
CIMI, relativo à determinação do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção, não remete
para o art. 41.º do mesmo Código, relativo ao “coeficiente de afectação”, louvando-se no acórdão desta
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 18 de Novembro de 2009,
proferido no processo n.º 765/09.
Discorda do decidido a Fazenda Pública, imputando à sentença recorrida erro de julgamento por
errada interpretação e aplicação da verba 28.1 da TGIS, alegando que se para efeitos de determinação
do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do coeficiente de afectação em sede de avaliação, a sua consideração para efeitos de aplicação da verba n.º 28 da TGIS não pode ser desprezada,
entendendo a AT que o conceito de prédios com afectação habitacional para efeitos do disposto na
verba n.º 28 da TGIS compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para construção, desde
logo atendendo ao elemento literal da norma, já que o legislador não refere “prédios destinados a habitação”, antes tendo optado pela noção “afectação habitacional”, expressão diferente e mais ampla cujo
sentido há-de ser encontrado na necessidade de integrar outras realidades para além das identificadas
no art. 6.º, n.º 1, alínea a), do CIMI, sendo que ainda antes da efectiva edificação do prédio é possível
apurar e determinar a afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que
estabelecem o modelo de organização espacial do território municipal; daí que entenda ser de concluir
que, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de aplicação da
verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto,
a terrenos para construção com essa afectação.
Assim, a questão a dirimir no presente recurso é a de saber se a sentença recorrida incorreu em
erro de julgamento, por errada interpretação e aplicação da verba n.º 28 da TGIS (no regime transitório
que lhe foi definido para o ano de 2012 pelo art. 6.º da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), ao julgar
que os terrenos para construção não são subsumíveis no conceito de “prédios (urbanos) com afectação
habitacional”, conceito este que é utilizado no corpo e n.º 1 da nova verba n.º 28 da TGIS para definir
a incidência objectiva do (novo) imposto sobre a propriedade criado pela Lei n.º 55-A/2012.
*
2.2.2 DA INCIDÊNCIA OBJECTIVA PREVISTA NA VERBA 28.1 DA TABELA GERAL DO
IMPOSTO DE SELO (NA REDACÇÃO DA LEI n.º 55-A/2012)
A questão foi já decidida por esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no dia 9 de Abril 2014, nos processos n.ºs 1870/13 (2) e 48/14 (3), e, desde então, reiterada
e uniformemente em numerosos acórdãos, podendo considerar-se firmada jurisprudência no sentido
de que os terrenos para construção não podem ser considerados para efeitos de incidência do Imposto
do Selo prevista na Verba 28.1 (na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro) como prédios
urbanos com afectação habitacional.
Trata-se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com ela concordarmos plenamente
e atento o disposto no n.º 3 do art. 8.º do Código Civil, pelo que nos limitaremos a reproduzir o que
sobre a questão ficou dito no referido acórdão de 9 de Abril de 2014, proferido no processo n.º 1870/13:
«O conceito de “prédio (urbano) com afectação habitacional” não foi definido pelo legislador.
Nem na Lei n.º 55-A/2012, que o introduziu, nem no Código do IMI, para o qual o n.º 2 do artigo 67.º
do Código do Imposto do Selo (igualmente introduzido por aquela Lei), remete a título subsidiário.
E é um conceito que, provavelmente mercê da sua imprecisão – facto tanto mais grave quanto é em
função dele que se recorta o âmbito de incidência objectiva da nova tributação –, teve vida curta,
porquanto foi abandonado aquando da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2014
(Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro), que deu nova redacção àquela verba n.º 28 da Tabela Geral,
e que recorta agora o seu âmbito de incidência objectiva através da utilização de conceitos que se
encontram legalmente definidos no artigo 6.º do Código do IMI.
Esta alteração – a que o legislador não atribuiu carácter interpretativo, nem nos parece que
o tenha –, apenas torna inequívoco para o futuro que os terrenos para construção cuja edificação,
autorizada ou prevista, seja para habitação se encontram abrangidos no âmbito da verba 28.1 da
Tabela Geral do Imposto do Selo (desde que o respectivo valor patrimonial tributário seja de valor
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igual ou superior a 1 milhão de euros), nada esclarecendo, porém, em relação às situações pretéritas
(liquidações de 2012 e 2013), como a que está em causa nos presentes autos.
Ora, quanto a estas, não parece poder perfilhar-se a interpretação da recorrente, porquanto não
resulta inequivocamente nem da letra, nem do espírito da lei que a intenção desta tenha sido, ab initio,
a de abranger no seu âmbito de incidência objectiva os terrenos para construção para os quais tenha
sido autorizada ou prevista a construção de edifícios habitacionais, como resulta hoje inequivocamente
da verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo.
Da letra da lei nada de inequívoco decorre, aliás, pois ela própria ao utilizar um conceito que não
definiu e que também não se encontrava definido no diploma para o qual remeteu a título subsidiário
prestou-se, desnecessariamente, a equívocos, em matéria – de incidência tributária – em que a certeza
e a segurança jurídica deviam também ser preocupações cimeiras do legislador.
E do seu “espírito”, apreensível na exposição de motivos da proposta de lei que está na origem
da Lei n.º 55-A/2012 (Proposta de Lei n.º 96/XII – 2.ª, Diário da Assembleia da República, série A,
n.º 3, 21/09/2012, p. 44, disponível em www.parlamento.pt) nada mais decorre senão a preocupação
de angariar novas receitas fiscais, sobre fontes de riqueza “mais poupadas” no passado à voragem
do Fisco que os rendimentos do trabalho, em particular os rendimentos de capitais, mais-valias mobiliárias e a propriedade, motivos estes que nenhum contributo relevante trazem ao esclarecimento
do conceito de “prédios (urbanos) com afectação habitacional”, porquanto o dão como assente, sem
preocupação alguma de o esclarecer. Tal esclarecimento terá, porém, surgido – como informado na
Decisão Arbitral proferida em 12 de Dezembro de 2013, no processo n.º 144/2013-T, disponível na
base de dados do CAAD –, aquando da apresentação e discussão na Assembleia da República daquela
proposta de lei, nas palavras do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que terá referido
expressamente, conforme se colhe do Diário da Assembleia da República (DAR I Série n.º 9/XII – 2,
de 11 de Outubro, p. 32) que: «O Governo propõe a criação de uma taxa especial sobre os prédios
urbanos habitacionais de mais elevado valor. É a primeira vez que em Portugal é criada uma tributação
especial sobre propriedades de elevado valor destinadas à habitação. Esta taxa será de 0,5% a 0,8%
em 2012 e de 1% em 2013, e incidirá sobre as casas de valor igual ou superior a 1 milhão de euros”
(sublinhados nossos), donde se colhe que a realidade a tributar tida em vista são, afinal, e não obstante
a imprecisão terminológica da lei, “os prédios (urbanos) habitacionais”, em linguagem corrente “as
casas”, e não outras realidades.
O facto de se poder considerar que na determinação do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos classificados como terrenos para construção se deve levar em conta a afectação que
terá a edificação para ele autorizada ou prevista para determinação do respectivo valor da área de
implantação (cfr. os n.ºs 1 e 2 do artigo 45.º do CIMI), não determina que os terrenos para construção possam ser classificados como “prédios com afectação habitacional”, porquanto a afectação
habitacional” surge sempre no Código do IMI referida a “edifícios” ou “construções”, existentes,
autorizados ou previstos, porquanto apenas estes podem ser habitados, o que não sucede no caso
dos terrenos para construção, que não têm, em si mesmos, condições para tal, não sendo susceptíveis
de serem utilizados para habitação senão se e quando neles for edificada a construção para eles
autorizada e prevista (mas nesse caso não serão já “terrenos para construção” mas outra espécie
de prédios urbanos – “habitacionais”, “comerciais, industriais ou para serviços” ou “outros”
– artigo 6.º do CIMI).
Estranho seria, aliás, que a determinação do âmbito da norma de incidência tributária da verba
n.º 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo se encontrasse, ao fim e ao cabo, nas normas de determinação do valor patrimonial tributário do Código do IMI, e que a imprecisão terminológica do legislador
na redacção daquela regra fosse, afinal, elucidada e finalmente esclarecida por via de uma remissão,
indirecta e equívoca, para o coeficiente de afectação estabelecido pelo legislador em relação a prédios
edificados (artigo 41.º do Código do IMI).
Assim, atendendo a que um terreno para construção – qualquer que seja o tipo e a finalidade da
edificação que nele será, ou poderá ser, erigida – não satisfaz, só por si, qualquer condição para como
tal ser licenciado ou para se poder definir como sendo a habitação o seu destino normal, e referindo-se a norma de incidência do imposto do selo a prédios urbanos com “afectação habitacional”, sem
que seja estabelecido qualquer conceito específico para o efeito, não pode dela extrair-se que na
mesma se contenha uma potencialidade futura, inerente a um distinto prédio que porventura venha a
ser edificado no terreno.
Conclui-se pois, em conformidade com o decidido na sentença sob recurso que, resultando do
artigo 6.º do Código do IMI uma clara distinção entre prédios urbanos “habitacionais” e “terrenos
para construção”, não podem estes ser considerados como “prédios com afectação habitacional” para
efeitos do disposto na verba n.º 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na sua redacção originária,
que lhe foi conferida pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro».
A sentença recorrida, que assim decidiu, nenhuma censura merece.
*

2818
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão, decalcada do sumário doutrinal do referido acórdão de 9 de Abril de 2014:
Porque o legislador não definiu o conceito de prédios (urbanos) com afectação habitacional, e porque
resulta do art. 6.º do CIMI, subsidiariamente aplicável ao Imposto do Selo previsto na nova verba n.º 28
da Tabela Geral, uma clara distinção entre prédios urbanos habitacionais e terrenos para construção,
não podem estes ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba 28.1 da TGIS, na
redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios urbanos com afectação habitacional.
***
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 Setembro de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro
Gonçalves.
(1) Aqui como adiante, porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão
em tipo normal.
(2) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
f6fd29ac6d6ebaf380257cc30030891a?OpenDocument.
(3) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
0e28073928824e5080257cc3003a0cbd?OpenDocument.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Matéria de Direito. Matéria de Facto. Incompetência do Supremo Tribunal Administrativo. Incompetência em Razão da Hierarquia.
Sumário:
I — O Supremo Tribunal Administrativo apenas tem competência para conhecer de
decisões dos tribunais tributários quando estiver em causa matéria exclusivamente
de direito.
II — Pretendendo o recorrente que seja fixado o valor à acção, por referência ao valor
que resultará da liquidação do imposto, e não estando este suficientemente fixado
nos autos, 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 826/14-30.
Recorrente: A…………….
Recorrido: Diretor-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A………………, inconformado, recorreu do despacho que fixou o valor da causa, no âmbito
do Processo n.º 1383/13.8BESNT no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (TAF de Sintra), em
€ 251.390,82.
Alegou, tendo concluído como se segue:
A) Vem o presente recurso interposto do despacho proferido pela Unidade Orgânica 2 do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Sintra, no âmbito do processo n.º 1383/13.8BESNT, que fixou o valor da
causa em € 251.390,82.
B) Constitui objecto do presente processo a decisão de avaliação da matéria colectável do Recorrente por métodos indirectos, para efeitos de IRS, no montante de €251.390,82, ao abrigo do art. 89º-A
da LGT - manifestações de fortuna e outros acréscimos patrimoniais não justificados -, com referência
ao ano de 2009, em consequência de acção de inspecção a que o mesmo foi sujeito.
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C) Quando é certo que, no exercício de 2009 o Recorrente havia declarado, em sede de IRS, o
valor de € 19.520,00, por corresponder ao rendimento líquido concretamente auferido naquele exercício
(Cfr. alínea B) do probatório).
D) Ora, nos termos do despacho recorrido, o valor da causa foi fixado em € 251.390,82, com remissão para a alínea b) do art. 97.º-A do CPPT, por corresponder ao valor da matéria colectável fixada
pela decisão impugnada pelo Recorrente.
E) Contudo, esta norma não pode aplicar-se de forma desarticulada com as restantes regras do
ordenamento jurídico, nem de forma a que daí decorra um resultado manifestamente injusto, como é
o caso.
F) Em matéria da determinação do valor da causa a trave-mestra do sistema assenta no conceito de
utilidade económica do pedido, sendo este o “benefício” que se pretende obter através de determinada
causa, conforme decorre do art. 296.º do CPC.
G) Em concreto, o valor da causa há-de, então, ser equivalente ao benefício que o Recorrente
pretende obter através da presente acção.
H) Sobre esta matéria, o art. 97º-A do CPPT limita-se a estabelecer critérios especiais para a fixação do valor da causa, os quais, porém, não podem, em circunstância alguma, alhear-se do princípio
basilar de fixação do valor da causa subsumido à sua utilidade económica.
I) Assim, conforme refere Jorge Lopes de Sousa, em anotação ao art. 97º-A, CPPT, anotado e
comentado, 6.ª edição 2011, III volume, pág 72 «A referência feita na alínea b) do n.º 1 deste art. 97.º-A
à impugnação de actos de fixação da matéria colectável deverá ser interpretada como reportando-se
às situações de «impugnação da fixação da matéria tributável, quando não dê origem à liquidação
de qualquer tributo», referidas na alínea b) do n.º 1 do art. 97.º do CPPT».
J) No presente caso, a fixação da matéria tributável dará origem a uma liquidação de IRS, a qual
apenas ainda não foi emitida pela Administração Tributária por força do disposto no art. 97.º-A, n.º 7,
da LGT.
K) Sendo, porém, evidente que a (única) utilidade económica imediata do pedido assenta no valor
de imposto que poderá ser liquidado pela Administração Tributária, em consequência da fixação da
matéria colectável impugnada.
L) Consequentemente, afigura-se totalmente inaplicável ao presente processo o disposto no art. 97.º-A
do CPPT.
M) Com efeito, apesar de a utilidade económica do pedido não se encontrar determinada, é
facilmente determinável pelo Tribunal, já que (i) consta dos autos (a fls 5 do anexo I, ao relatório de
inspecção, junto como doc. n.º 1 com a petição inicial) a demonstração de liquidação de IRS do Recorrente, de 2009, com base na qual é possível apurar, em concreto, qual o imposto que poderá ser exigido
ao Recorrente e (ii) constitui facto público e notório que a taxa máxima de tributação em sede de IRS,
aplicável à data dos factos, era de 42% (com uma parcela a abater de € 7.135,29).
N) Tendo por base a demonstração de liquidação de IRS do Recorrente, de 2009, facilmente se
apura que o montante de imposto que poderá ser exigível ao Recorrente, em consequência da correcção
impugnada, será de apenas €35.766,41.
O) Verifica-se, assim, que o valor da utilidade económica do pedido corresponde a apenas 14,23%
do valor da causa fixado pela decisão recorrida!
P) Sendo absolutamente injusto, intolerável e ilegal que o Recorrente seja legalmente obrigado
a recorrer judicialmente da decisão de fixação da matéria tributável, previamente à liquidação, e seja
onerado com custas judiciais substancialmente superiores àquelas que teria que suportar caso lhe fosse
permitido recorrer directamente da liquidação propriamente dita.
Q) Mesmo na tese sufragada pela decisão recorrida, que não se aceita nem admite, o valor da
acção nunca seria de € 251.390,82, já que este não corresponde ao valor contestado.
R) Se no ano de 2009 o Recorrente declarou, em sede de IRS, rendimentos no montante de
€ 19.520,00 e, por força da decisão impugnada, a sua matéria colectável foi corrigida para €251.390,82,
o «valor contestado» sempre seria o correspondente à diferença entre o valor declarado pelo Recorrente
e o valor corrigido pela Administração Tributária, ou seja €231.870,82.
S) Sendo, ainda assim, flagrante, por confrontação com o valor de imposto que poderá resultar da
fixação da matéria colectável em causa, a absoluta desadequação do valor da causa apurado nos termos
da alínea b) do art. 97.º-A do CPPT, com a (única) utilidade económica do pedido.
T) Face ao exposto, resulta aqui demonstrado que, a decisão recorrida se encontra viciada por
violação do disposto no art. 295.º, 306.º, n.º 1, e 308.º do CPC, no art. 99.º da LGT e no art. 97.º-A do
CPPT.
U) Razão pela qual deve a decisão de que ora se recorre ser revogada e substituída por outra que
julgue o presente recurso totalmente procedente.
PEDIDO: TERMOS EM QUE DEVE O PRESENTE RECURSO SER ADMITIDO E JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE, NOS TERMOS SUPRA EXPOSTOS, REVOGANDO-SE A DECISÃO RECORRIDA E FIXANDO-SE O VALOR DA CAUSA DE ACORDO COM
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A UTILIDADE ECONÓMICA DO PEDIDO, COM TODAS AS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS
DAÍ DECORRENTES.
Contra-alegou o Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, tendo concluído:
a) O Recorrente veio interpor recurso para o Supremo Tribunal Administrativo.
b) Ora, das alegações e conclusões recursivas, extrai-se claramente que o objecto principal e imediato é determinar qual o valor da causa que correu tramites no TAF de Sintra, com o n.º de Processo
n.º 1383/13.8 BESNT, o que evidentemente é uma questão de facto.
c) Assim, e salvo douta opinião, afere-se que em face da questão suscitada em sede de recurso não
se reconduzir exclusivamente a uma questão de direito, o Supremo Tribunal Administrativo não é competente para conhecer da matéria do recurso, sendo competente o Tribunal Central Administrativo.
d) Vem o Recorrente interpor o presente recurso jurisdicional do: “despacho que fixou o valor da
causa em € 251.390,82”, por entender que a utilidade económica do processo deverá corresponder
ao “montante do imposto que poderá ser exigível (…) em consequência da correcção impugnada” que
“será de apenas € 35.766,41”.
e) Alegando que o disposto no art.º 97º-A do CPPT é: “totalmente inaplicável ao presente processo”.
f) No entanto, foi objecto de recurso no TAF de Sintra: “saber se, se encontram preenchidos os
pressupostos para que a administração tributária proceda à avaliação da matéria colectável pelo
método indirecto previsto no artigo 89.º-A da LGT com referencia aos rendimentos do seu agregado
familiar dos anos de 2009”.
g) A sua intenção impugnatória centrou-se pois no alegado carácter erróneo do acto de fixação da
matéria colectável, pretendendo a anulação desta decisão.
h) Ora, estando em causa a impugnação do acto de fixação da matéria colectável, e existindo a
este propósito uma norma especial aplicável aos processos que corram termos nos tribunais tributários
deve a mesma ser aplicada.
i) Não tem aplicação as disposições legais assacadas pelo Recorrente, tendo em conta que as
regras atendíveis ao valor da causa dos processos que decorram nos tribunais tributários se encontram
consignadas no artº 97º-A do CPPT, determinando a alínea b) do n.º 1 que quando se impugne o acto
de fixação da matéria colectável, o valor da causa é o valor contestado.
j) Termos nos quais, o valor da acção deve ser determinado no âmbito da aplicação do CPPT.
k) Pelo que para efeitos de determinação do valor da acção estabelece o art.º 97º-A alínea b) do
CPPT que, “Os valores atendíveis, para efeitos de custas ou outros previstos na lei para as acções
que decorram nos tribunais tributários, são os seguintes: (b) quando se impugne o acto de fixação da
matéria colectável, o valor contestado”.
l) Qualquer critério supletivo só pode ser aplicado quando o mesmo se justifique face ao objecto
do processo.
m) Devendo manter-se o despacho que fixou o valor da acção em causa em € 251.390,82.
Nos termos supra expostos, e nos demais de Direito que V. Exas. doutamente suprirão, devem ser
julgadas improcedentes as pretensões recursivas do Recorrente, devendo manter-se o douto despacho
recorrido.
O Ministério Público, notificado pronunciou-se pela procedência do recurso, no essencial por
entender que, o valor do benefício que se pretende obter, a utilidade económica do pedido, embora não
determinada é determinável e será de € 35.766,41, sendo este o valor da causa correspondente ao IRS a
pagar em consequência das correcções propostas pela Administração Tributária e não de 251.390,82.
Por despacho de fls. 534 foi ordenada a notificação do recorrente para, querendo, se pronunciar
sobre a questão prévia da incompetência em razão da hierarquia do STA no entendimento de que o
recurso não versa exclusivamente matéria de direito, suscitada pela Autoridade Tributária e Aduaneira
nas suas contra-alegações.
O recorrente nada disse. O Ministério Público pronunciou-se no sentido de que o STA é o tribunal
competente, pois entende que o que está em questão no presente recurso é apenas a melhor interpretação
do disposto no artº 97-A do CPPT.
Colhidos os vistos cumpre decidir.
Com interesse para a decisão das questões colocadas no presente recurso temos como assente a
seguinte factualidade concreta:
1. O despacho recorrido é do seguinte teor:
“Quando a petição inicial não contenha a indicação do valor da causa, não deve ser recebida
mas, se for recebida nessas circunstâncias, deve o autor ser convidado, logo que a falta seja notada.
No caso dos autos, o recorrente não indicou o valor da causa, e foi proferida sentença sem que
tenha havido lugar à fixação do valor da causa.
Impõe-se, assim, ao abrigo do artigo 306º, n.º 3 do CPC, aplicável ex vi artigo 2º, alínea e) do
CPPT, proceder à fixação em falta.
Valor da causa: €251.390,82 (cfr. alínea b) do artigo 97º-A do CPPT)

2821
Notifique.”
2. Na sentença que precedeu o despacho recorrido, e da qual foi interposto recurso quanto à matéria
de facto, deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
A) O Autor foi sujeito a uma acção de inspecção interna efectuada em cumprimento da Ordem
de Serviço n.º 01201301943 com referência aos rendimentos do ano de 2009. (Doc. fls. 138/153 dos
autos)
B) No âmbito da acção de inspecção a que alude a alínea A) do probatório foi elaborado Relatório
Final do qual se destaca:
«IV. MOTIVOS E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A METODOS
INDIRETOS
No âmbito desta acção inspectiva, referida no anterior ponto II.2. deste relatório, constatou-se
que A…………. efectuou suprimentos (empréstimos) em 2009, a sociedades de que é administrador,
no montante de 2.031.236,81€.
Valor dos Suprimentos
e empréstimos efectuados pelo SP A

Declarante de suprimentos SP A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LDA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................

172.991,97
53.541,19
1.804.703,65
2.031.236,81

Por esse facto em 2013.03.26 (Of. n.º 22328) foi notificado para fazer prova da fonte de rendimentos que permitam efectuara aquelas operações (páginas 6 e 7 do Anexo I)
O sujeito passivo respondeu informando que a fonte de rendimentos consta “das declarações de
IRS modelo 3 entregues à Administração Tributária” e indicou os seguintes valores (páginas 8 a 18
do Anexo I);
Categoria A

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Total

171.824,77
186.532,43
154.669,35
37.809,50
60.739,00
59.806,00
27.416,00
698.797,05

Categoria G

116.666,66

(Valor venda)

116.666,66

Totalizando os rendimentos o montante de 815.463,71€
Informou também que os valores atribuídos aos suprimentos, de acordo com o que consta Informação Empresarial Simplificada (IES) das várias empresas, não está correto, tendo sido entregues
as respectivas declarações de substituição, de acordo com os saldos constante da contabilidade de
cada uma.
Assim, os valores que constam das declarações de substituição, são os seguintes:
Declarante de suprimentos SP A
NIPC

Denominação

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LDA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valor dos Suprimentos
e empréstimos
efectuados pelo SP A

37.397,99€
11.80640€
490.975,23€
540.179,62€

Foi enviada nova notificação (033305 de 2013.05.09) para apresentar balancetes destas empresas, reportados a 2008, com o objectivo de validar os valores dos suprimentos, solicitando novamente
a prova da fonte de rendimentos que permitam efectuar os suprimentos em apreciação. Foi ainda
solicitado que, no âmbito do procedimento e na eventualidade de se mostrar necessário, manifestasse
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se autoriza ou não a Administração Tributária, nos termos da al b) do n.º 3 do art. 63º-B da LGT, a
aceder a informações e documentos (páginas 19 a 21 do Anexo I)
A resposta deu entrada em 2013.05.27 (páginas 22 a 34 do Anexo I), tendo sido remetidas as
peças contabilísticas que permitam conformar os valores que constam das declarações de substituição IES que as respectivas empresas submeteram, à exceção do valor referente a B………….. Lda
(pagina 35 do Anexo I)
Beneficiário dos Suprimentos

Saldo em 01.01.2009

Saldo em 31.12.2009

Suprimentos

. . . . . . . . . . . . . . . D. . . . . . . . . ., Lda
. . . . . . . . . . . . . . . B . . . . . . . . . ., Lda
. . . . . . . . . . . . . . . C. . . . . . . . . ., Lda

809.561,97€
210.389,96€

1.300.537,20€
172.991,97€

490.975,23€
11.806,40€
502.781,63€

Quanto à prova da fonte dos rendimentos, o sujeito passivo considera ter sido já “efectuada na
resposta entregue em 11/04/2013, pelo que se remete para a mesma”:
Relativamente à autorização para a Administração Tributária a aceder a informação e documentos bancários, nos termos da alínea b) do n.º 3 do art. 63º - B da LGT, enviou uma declaração não
autorizando tal acesso (página 34 do Anexo I)
Analisada a sua situação tributária, em concreto os rendimentos líquidos declarados no ano de
2009 (19.520,00€) verificou-se que estes revelam uma desproporção superior a 50%, para menos, em
relação ao rendimento padrão resultante da tabela constante do n.º 4 do art. 89ºA da LG T, conforme
demonstrado no quadro abaixo:
Rendimento liquido total
declarado
(1)

Valor dos suprimentos
(2)

Rendimento Padrão
(3) = (2)*50%

Desproporção do Rendimento
liquido relativo ao Rendimento
Padrão (4) = (3)*50%-(1)

19.520,00€

502.781,63€

251.390,82€

106.175,41€

IV.2 MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA
(…)
V.CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A METODOS
INDIRETOS
Assim, de acordo com os fundamentos referidos no capitulo anterior e com o determinado no n.º 4
do art.89º-A da LGT, quando os sujeitos passivos não façam prova de que correspondem à realidade
os rendimentos declarados, e de que não é outra a fonte de fortuna evidenciadas (n.º 3 do art.89º-A
da LGT), considera-se rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria C (norma de
incidência — al d) do n.º 1 do art. 9º do Código do IRS), o rendimento padrão apurado nos termos da
seguinte tabela a que se refere o n.º 4 do art.º 89º-A da LGT:
Manifestações de fortuna

Rendimento padrão

(…)
5. Suprimentos e empréstimos feitos no ano de valor igual ou superior a
€ 50.000,00

50%
do valor anual

Deste modo, e de acordo com o cálculo que se passa a apresentar, fixa-se, nos termos do n.º 2
do art.º 65ºdo Código do IRS, o rendimento tributável em IRS de 251.390,82€ para o ano de 2009.
Determinados a partir do rendimento padrão:
Suprimentos

Rendimento padrão (50% do valor anual dos suprimentos)

502.781,68€

251.380,82€

Desde modo, considerando o rendimento líquido declarado pelo sujeito passivo no montante de
19.520€ propõe-se o acréscimo de 231.870,82 (251.390,82€-19.520€). (Doc. fls. 138/153 dos autos)
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D) O Relatório de Inspecção Tributária a que alude a alínea C) do probatório, mereceu despacho de
concordância datado de 01.10.2013 e da autoria da Directora de Finanças de Lisboa. (Doc fls. 138/153
dos autos).
E) Através do ofício n.º 068055 de 02.10.2013, foi o Recorrente notificado das correcções resultantes da acção de inspecção, nos termos das quais foi fixado o rendimento colectável de IRS por
métodos indirectos no montante de € 251.390,82, relativo ao ano de 2009. (Doc fls. 137 dos autos)
F) Consta dos autos a fls. 260/261, um documento titulado «ACORDO DE REVOGAÇÃO DE
CONTRATO DE ARRENDAMENTO» datado de 13.03.2006, nele intervindo «D………………, LDA»
representada por E………….., e F…………….., nos termos do qual foi declarado: «Nesta data, como
compensação por benfeitorias, a Segunda recebe do primeiro outorgante a importância de € 182.500,00
(cento e oitenta dois mil, quinhentos euros).» (Doc fls. 260/261 dos autos)
G) Consta dos autos a fls. 262/263, um documento titulado «ACORDO DE REVOGAÇÃO DE
CONTRATO DE ARRENDAMENTO» datado de 13.04.2006, nele intervindo «D………………., LDA»
representada por E………, e G………., nos termos do qual foi declarado: «Nesta data, como compensação por benfeitorias, a Segunda recebe do primeiro outorgante a importância de € 199,519,16
(cento e noventa e nove mil, quinhentos e dezanove euros e dezasseis cêntimos).» (Doc. fls. 262/263
dos autos)
H) Em 04.07.2008, H………. (1.º outorgante), e o Recorrente (2.º outorgante) celebraram o acordo
titulado «CONTRATO DE CESSÃO DE CREDITOS». (Doc. fls. 209/211 dos autos)
I) Em 04.07.2008, I………………… (1.º outorgante), e o Recorrente (2.º outorgante) celebraram
o acordo titulado «CONTRATO DE CESSÃO DE CREDITOS». (Doc. fls. 212/214 dos autos)
J) Nas cláusulas 1ª, 2ª e 3ª dos referidos acordos, convencionou-se o seguinte:
«CLÁUSULA PRIMEIRA
1- A Primeira Outorgante é titular legítima titular de um crédito sobre a sociedade “D………………,
LDA, com sede na Rua ………….. — Apartamento ………… 1600-………… em Lisboa, matriculada na
4ª Secção da conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 511154488.
2- Com vista ao apuramento do crédito mencionado no numero anterior, a Primeira Outorgante
obriga-se a comunicar à sociedade “D…………….., LDA,”e ao Segundo Outorgante do respectivo
quantitativo no prazo de um ano a contar da data de assinatura do presente contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA
Nesta data a Primeira Outorgante cede ao Segundo Outorgante que aceita, a totalidade do crédito
referido na Cláusula Primeira.
CLÁUSULA TERCEIRA
Como contrapartida da presente cessão de créditos o Segundo Outorgante obriga-se perante a
Primeira Outorgante a proceder ao pagamento em singelo da quantia apurada nos termos do número
dois da Clausula Primeira, e aceite pela Segunda Outorgante, quando e na medida em que a sociedade
devedora proceder à liquidação desse crédito ao Segundo Outorgante.
§ Primeiro: As partes declaram reciprocamente que o pagamento do crédito cedido pelo presente
contrato apenas é exigível à sociedade “D…………………., LDA,” quando e na medida em que esta
aliene, total ou parcialmente, o prédio sito na Rua ………….. n.º ………….., freguesia da Lda, concelho
de Lisboa.» (Doc. fls. 209/214 dos autos)
L) Em 15.06.2009, foram celebrados “ADITAMENTOS AO CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITOS DE 4 DE JULHO DE 2008” aos acordos a que aludem as alíneas H) e I) do probatório, dos
quais consta, além do mais o seguinte:
«CLÁUSULA PRIMEIRA
Nos termos e para os efeitos do disposto no número dois da Cláusula Primeira e na Cláusula
Terceira do contrato de cessão de créditos outorgado em 4 de Julho de 2009, o Primeiro Outorgante
sobre a sociedade “D…………………… LDA,” e cedido, é de €234.095,88 (Duzentos e trinta e quatro
mil e noventa e cinco euros e oitenta e oito cêntimos).» (Doc. fls. 214/217 dos autos)
M) O extracto da conta de conferência (mês Dezembro-2008) apresenta um saldo inicial a favor
do Recorrente de € 764.033,32, registando vários pagamentos de despesas da sociedade, pagos por si,
ao longo do exercício de 2009, aumentando o saldo credor para €809.561,97. (Doc fls. 42 e 45 verso)
N) O extracto da conta de conferência (Dezembro-2009) regista sob o descritivo «cedência de
suprimentos», a favor do Recorrente um crédito no valor de € 428.966,50, lançamento suportado no
documento interno, debitado na conta 6987 - Custos e perdas extraordinárias -Indemnização Obras da
Lapa e creditado a conta 2551103. (Doc. fls. 62/63 do PAT)
O) A sociedade «D……………………….., LDA» registou na sua contabilidade do ano de 2009 a
operação relativa aos pagamentos das indemnizações nos valores de 182.500,00 e de 199.519,16, tendo
debitados por contrapartida da conta do Recorrente. (Doc. fls. 62 do PAT)
Nada mais se deu como provado.
Há agora que apreciar o recurso que nos vem dirigido e começaremos pela excepção de incompetência hierárquica suscitada pela recorrida nas alíneas b) e c) das conclusões das suas contra-alegações.
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Suscita-se-nos, desde logo, a questão de saber se a tramitação deste recurso que nos vem dirigido
obedeceu ao preceituado no disposto nos arts. 285º, n.º 3 do CPPT, conjugado com o disposto nos
arts. 644º, 645º e 646º, todos do CPC.
Este recurso, porque dirigido a Tribunal diferente daquele ao qual foi dirigido o recurso interposto
da sentença proferida nos autos, deveria ter merecido uma tramitação diferente daquela à qual foi submetido, ou seja, deveria ter subido em separado.
No entanto, uma vez que estamos perante um processo de tramitação urgente e que a final se
concluirá pela incompetência hierárquica deste Tribunal para conhecer do mesmo, não se tomará agora
conhecimento expresso de tal questão, uma vez que a mesma compete ao Tribunal com competência
para dele conhecer.
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 – a
que corresponde o actual art. 635º do novo 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.
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 – esta tem sido a jurisprudência uniforme deste Tribunal.
Com o presente recurso pretende o recorrente ver apreciada a questão do valor da causa, que
foi fixado pelo despacho recorrido, pretendendo que seja fixado um valor muito inferior, ou seja, o
valor correspondente ao imposto a pagar e que virá a ser, após as operações aritméticas necessárias,
objecto da liquidação que na lógica procedimental se seguirá ao acto tributário agora impugnado por
via judicial.
Como bem se surpreende da matéria fixada no despacho recorrido, bem como, aquela que foi fixada
na sentença recorrida, não se encontra fixado nos autos aquele valor propugnado pelo recorrente.
É certo que o próprio recorrente nas suas alegações de recurso efectuou os cálculos que entendeu
adequados à determinação de tal valor, ou seja, efectuou ele próprio a liquidação do imposto que se
encontrará em dívida, aceitando como boa a posição da Fazenda Pública.
Acontece, porém, que tal valor não se extrai directamente de qualquer elemento que esteja junto
aos autos, ficando nós, também, com a incerteza se aquando da liquidação, que deverá ser efectuada
pela Fazenda Pública, acrescerão juros de mora, compensatórios ou outros, ou ainda outros valores dos
quais agora não se tem conhecimento.
Portanto, como bem refere a Fazenda Pública, para que este tribunal pudesse decidir de forma
conscienciosa teria que apreciar e decidir sobre diversa matéria de facto que não consta, nem do despacho recorrido, nem do probatório da sentença recorrida.
Na verdade, esta é a grande diferença que existe entre estes autos e o acórdão do TCA Norte
citado pelo recorrente nas suas alegações. Enquanto que nesse acórdão o valor do imposto a pagar já
se encontrava determinado, porque já haviam sido efectuadas as liquidações respectivas, como consta
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expressamente do probatório desse mesmo acórdão, no caso em apreço não existe qualquer referência,
ainda que imperfeita, a tal realidade fáctica.
E como já atrás se deixou referido, conhecendo este Tribunal apenas de matéria de direito, não lhe
incumbindo decidir fazendo um exercício meramente teórico do qual não se possa retirar uma concreta
solução a dar à questão que nos é colocada, impedido está de conhecer do presente recurso, uma vez que
o mesmo não tem como fundamento exclusivo matéria de direito e, por consequência, a competência
para o seu conhecimento é do Tribunal Central Administrativo e não deste Supremo Tribunal.
Termos em que se julga este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da hierarquia,
para conhecer do recurso interposto nestes autos e, em declarar (nº 3 do art. 18º do CPPT) competente
o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do Contencioso Tributário).
Custas pelo recorrente, fixando a t.j. em 1 Uc.
D.N.
10 de Setembro de 2014. –— Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Reembolso de IVA. Compensação. Execução. Reclamação – art. 276º do CPPT.
Sumário:
I — A compensação de créditos no âmbito da execução fiscal só pode operar desde
que o crédito fiscal que o executado é titular seja certo, líquido e exigível;
II — O procedimento próprio de reembolso de IVA previsto no CIVA, e demais legislação,
não tem uma relação directa e imediata com o processo de execução fiscal, trata-se
de um procedimento autónomo sem conexão directa com tal tipo de processo, que
tem uma regulamentação própria e modos de impugnação próprios, cfr. n.º 13 do
art. 22º do CIVA;
III — Os actos praticados no âmbito desse procedimento de reembolso, ainda que o
mesmo corra de forma simultânea com a execução fiscal - sendo pretensão do
executado vir a compensar o valor do reembolso com o valor em execução - não
podem ser impugnados por via do processo judicial a que alude o artigo 276º do
CPPT.
Processo n.º 871/14-30.
Recorrente: A……………..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A………………, inconformado, recorreu da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Coimbra (TAF de Coimbra), datada de 11 de Dezembro de 2013, que indeferiu liminarmente a reclamação por ele apresentada relativa a execução fiscal para cobrança de dívidas de coimas de 2007 a 2011,
de IVA dos anos de 2005 e 2006 e de IRS de 2008 e 2009, por entender ter-se verificado a excepção
dilatória do erro na forma de processo, absolvendo a Fazenda Pública da instância. O ora recorrente
dirigiu o recurso ao Tribunal Central Administrativo Norte (TCA Norte) que, por decisão de 12 de Junho de 2014, se declarou incompetente, em razão da hierarquia, entendendo caber a competência para
a decisão da causa a este STA, para onde os autos foram remetidos.
Alegou, tendo concluído como se segue:
1 - Vem o presente recurso interposto da Sentença proferida no âmbito dos presentes Autos que
indeferiu liminarmente a reclamação deduzida em face de verificação da excepção dilatória do erro na
forma do processo, absolvendo a FP da Instância;
2 - Consagra o artigo 276º do CPPT que “As decisões proferidas pelo órgão de 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 instância”.;
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3 - Tal como resulta da Reclamação apresentada, da qual resultaram os presentes Autos, a decisão (atacada com a Reclamação) impossibilitou o ora Recorrente, Executado nos Autos de PEF
0760200701005324 e apenso, do SF de Lousã, de ver reconhecido o seu crédito e de ver operado o
mecanismo de compensação a que alude o artigo 89º e ss do CPPT;
4 - A decisão reclamada “afectou os direitos e interesses legítimos do executado” (artigo 276º do
CPPT);
5 - Não obstante a decisão reclamada ter sido proferida pelo Director de Finanças de Coimbra no
âmbito de um procedimento inspectivo, a mesma, e até atento o contexto de facto em que surge (que
não foi em todo levado em consideração na sentença recorrida, como resulta das alíneas a) a e)) e se
desencadeia, tem reflexo e influência no respectivo processo de execução fiscal (sendo irrelevante se
foi ou não proferida no âmbito dos próprios Autos de PEF), uma vez que o Executado, ora Recorrente,
em virtude de não lhe ser concedida a prorrogação do prazo para apresentar os documentos de suporte,
para confirmação do pedido de reembolso de IVA, não pode usar no PEF em questão o mecanismo a
que alude o artigo 89º e ss do CPPT;
6 - O mecanismo previsto no artigo 276º e seguintes do CPPT é adequado para reagir contra a
decisão reclamada;
7 - Normas jurídicas violadas com a decisão recorrida: designadamente o artigo 276º do CPPT.
Termos em que, deve ser concedido provimento ao presente recurso e, em sua consequência,
deve a decisão recorrida ser revogada e substituída por outra que conclua que a decisão reclamada
afectou no processo de execução fiscal (em causa) os direitos e interesses legítimos do Executado,
aqui Recorrente, devendo em consequência ser admitida a Reclamação.
Não houve contra-alegações.
O Ministério Público, notificado pronunciou-se pela improcedência do recurso por entender no
essencial, tal como se entendeu na sentença recorrida que, o acto sindicado sendo um acto interlocutório
e não um acto lesivo, não era como tal contenciosamente impugnável, assim sendo não podia haver
lugar à convolação.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
O despacho liminar objecto do presente recurso tem o seguinte teor, na parte com interesse:
“…A questão seguinte que há que apreciar, e que é do conhecimento oficioso (art. 578.º do CPC),
é se o despacho impugnado se pode considerar um despacho proferido no processo execução fiscal, nos
termos do art. 276.º do CPPT, sendo que, se assim não for, verifica-se a existência de erro na forma de
processo, o qual conduz à nulidade do processo, constituindo uma excepção dilatória susceptível de
absolver da FP da instância, nos termos dos artigos 576.º n.º 2, 577.º e 278.º alínea e) do CPC.
Vejamos, então:
Dispõe o art. 276.º do CPPT que “As decisões proferidas pelo órgão de execução fiscal e outras
autoridades da administração tributária que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do
executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância.”
Ora, no presente caso, a decisão reclamada - fls. 29 dos autos – foi proferida pelo Director de Finanças de Coimbra, no âmbito de um procedimento inspectivo e não no processo de execução fiscal.
Com efeito, a decisão impugnada (ofício n.º 10110 de 15-10-2013) provém da “Equipa Inspectiva
de Análise Interna” da DDF de Coimbra e tem, nomeadamente, o seguinte teor: “Com referência ao
requerimento de V. Exa. De 2013-10-07, dirigido ao Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Lousã, na
qualidade de mandatário do sujeito passivo A……………….. - NIF. ………………, cuja recepção naquele
Serviço de Finanças ocorreu em 2013-10-09, foi o mesmo remetido a esta Direcção de Finanças, dado
ser a entidade competente para efeitos de decisão na matéria em causa.
Face ao que precede, cumpre-nos informar:
1. O pedido de prorrogação de 30 dias para apresentação de documentos não tem fundamento
legal. A acção inspectiva é desencadeada para confirmação do pedido de reembolso de I.V.A. referente
a um crédito em conta corrente feito pelo sujeito passivo, ou seja, o pedido de reembolso é efectuado
com base nos elementos que constam da contabilidade do requerente, pelo que à inspecção tributária
apenas compete a confirmação desses elementos. Acresce ainda o facto de não existirem quaisquer
situações de especial complexidade que justifiquem o requerido, acrescendo o facto de se estar em
presença de confirmação dum benefício solicitado pelo sujeito passivo. (...)”
Assim sendo, não se tratando de um acto praticado na execução fiscal, mas no âmbito de um
procedimento de inspecção - os pedidos de reembolso de IVA têm um mecanismo próprio consagrado
no DL n.º 229/95, de 11-09, no Despacho Normativo n.º 18-A/2010, de 01-07 e no art. 22.º do CIVA
- tendo que ser informados pelos Serviços de Inspecção - art. 2.º n.º 2 a) e h) do RCPIT, sendo que o
art. 14.º do DL n.º 229/95, de 11-09, no seu número 3, dispõe da seguinte forma: “3 - Os pedidos de
reembolso, depois de informados sempre que se mostre conveniente, serão apreciados segundo níveis
de competência a estabelecer por despacho do director-geral das Contribuições e Impostos.(...)”,
verifica-se que o mecanismo previsto no art. 276.º e ss. do CPPT não é o adequado para reagir contra
ele. Ou seja, é claro existir aqui erro na forma de processo.
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Aqui chegados, importa averiguar da possibilidade de convolação no meio próprio, nos termos
dos artigos 97.º n.º 3 da LGT e 98.º n.º 4 do CPPT, já que, de acordo com jurisprudência unânime dos
Tribunais Superiores, tal só não deverá acontecer se for manifesta a improcedência ou a intempestividade do meio próprio.
Neste sentido, cfr., entre outros, Acórdão do STA, de 25-03-2009, proc. n.º 74/09 e Acórdão do STA,
de 25-02-2009, proc. n.º 01116/08, cujo sumário se transcreve: “Sumário: I - A reclamação prevista
no artigo 276º do CPPT é o meio processual adequado para impugnação da generalidade de actos
materialmente administrativos praticados no âmbito do processo de execução fiscal, designadamente
aqueles que são praticados por entidades diferentes do órgão da execução fiscal, na sequência de
procedimentos tributários autónomos, que correm paralelamente ao processo de execução fiscal e
em conexão com ele, como é o caso do pedido de pagamento em prestações e do pedido de dação em
pagamento formulado após a instauração do processo de execução fiscal.
II - Em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada,
nos termos da lei, a menos que seja manifesta a improcedência ou intempestividade desta.”
Vejamos, então:
De acordo com informação oficial da Divisão de Justiça Tributária da DDF de Coimbra, sancionada superiormente, que informou a presente reclamação, de fls. 36 e ss. dos autos, o pedido de
reembolso ainda não foi objecto de decisão.
Ou seja, a decisão aqui atacada, a qual, em abstracto, poderia ser objecto de uma acção administrativa especial, é uma decisão interlocutória do procedimento de inspecção, a qual não é imediatamente
lesiva dos direitos e interesses do contribuinte. Este só se pode considerar prejudicado ou lesado com
a decisão de indeferimento do pedido de reembolso, a qual ainda não foi proferida.
Nos termos do n.º 13 do art. 22.º do CIVA, “Da decisão referida no n.º 11 cabe recurso hierárquico, reclamação ou impugnação judicial, nos termos previstos no artigo 93.º”, sendo que a decisão
prevista no n.º 11 é o indeferimento do pedido de reembolso.
Isto significa que a decisão impugnada, tratando-se de um acto interlocutório, não lesivo, não é
impugnável contenciosamente, devendo o contribuinte aguardar pela decisão final do procedimento
inspectivo aqui em causa para contra ele reagir, podendo ali invocar todas os argumentos e ilegalidades que entenda terem ocorrido durante o procedimento, incluindo, no seu entendimento, o errado
indeferimento do pedido de prorrogação do prazo para apresentar documentos.
Resulta, por isso, do exposto, que não é possível convolar o presente processo no meio próprio,
na medida em que o acto aqui atacado é inimpugnável contenciosamente, o que significa que a convolação em acção administrativa especial seria manifestamente improcedente.
5. Decisão
Face ao exposto, indefere-se liminarmente a presente reclamação em face da verificação da
excepção dilatória do erro na forma de processo, absolvendo-se a FP da presente instância….”.
Nada mais há com interesse.
Há agora que apreciar o recurso que vem dirigido a este Supremo Tribunal.
A questão que aqui é colocada passa por saber se o acto “…que decidiu não prorrogar o prazo para
apresentar documentos/elementos da escrita…” do aqui autor, proferido no âmbito do procedimento
próprio desencadeado com vista ao reembolso de IVA, pode ser atacado por esta via judicial contenciosa
da Reclamação prevista nos arts. 276º a 278º do CPPT (o autor alega que o pedido de reembolso se
encontra intimamente ligado ao processo de execução fiscal em que é parte, uma vez que pretende a
compensação do crédito de IVA com a dívida em execução, tendo em vista a paralisação da tramitação
própria dessa mesma execução).
No despacho de rejeição liminar recorrido entendeu-se que ocorria erro na forma de processo, não
sendo viável a convolação, e por isso determinou-se a absolvição da instância da Fazenda Pública.
Pretende o recorrente que este despacho viola o disposto no art. 276º do CPPT.
Dispõe este preceito legal, sob a epígrafe “Reclamações das decisões do órgão da execução fiscal”, que as decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da administração
tributária que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro são
susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância.
Este Supremo Tribunal tem entendido que a reclamação prevista neste preceito legal se destina à
impugnação da generalidade de actos materialmente administrativos praticados no âmbito do processo
de execução fiscal, designadamente aqueles que são praticados por entidades diferentes do órgão da
execução fiscal, na sequência de procedimentos tributários autónomos, que correm paralelamente ao
processo de execução fiscal e em conexão com ele, ainda que a decisão impugnada não tivesse sido
proferida pelo órgão da execução fiscal pois, prevê-se a possibilidade de impugnação de quaisquer
decisões que no processo afectem os direitos ou interesses legítimos do executado proferidas por outras
autoridades da administração tributária, cfr. acórdão datado de 25/02/2009, proc. n.º 01116/08.
Efectivamente a referência feita a “outras autoridades da administração tributária” reporta-se aos
actos de natureza não judicial, praticados em conexão com o processo de execução fiscal, por entidades
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distintas do próprio órgão de execução fiscal, como é o caso, por exemplo, dos pedidos de pagamento
em prestações e de dação em pagamento.
Diferentemente se passa nos casos em que o interessado pretende a compensação de créditos.
Para que possa ocorrer esta compensação, nos termos do disposto nos arts. 89º a 90º-A do CPPT
é essencial que o crédito a favor do executado devedor seja certo, líquido e exigível, ou seja, que esteja
perfeitamente definido na ordem jurídica sem possibilidade de poder ser discutido o seu quantum, cfr.
acórdão deste STA, datado de 09/10/2013, recurso n.º 01442/13.
Estando o “eventual” crédito do executado ainda dependente de um procedimento próprio, os actos
praticados pela autoridade tributária com competência para a tramitação desse mesmo procedimento,
tendente ao reconhecimento do crédito, e respectivo acto final, não se inserem, ainda e já, no âmbito
do processo executivo, nem têm com ele uma relação de conexão directa e imediata.
Nesta situação encontra-se o pedido de reembolso de IVA, formulado nos termos do disposto no
art. 22º do CIVA, que tem uma tramitação própria tendente à prolação de um acto final que procederá
à definição do concreto quantum a ser reembolsado.
E é este quantum concreto que consubstanciará o valor que poderá vir a ser objecto de compensação de imposto em dívida ou no âmbito da execução fiscal quando o imposto não haja sido pago no
respectivo prazo.
No entanto, este procedimento de reembolso não tem uma relação directa e imediata com o processo de execução fiscal, trata-se de um procedimento autónomo sem conexão directa com tal tipo de
processo, que tem uma regulamentação própria e modos de impugnação próprios, cfr. n.º 13 do art. 22º
do CIVA, não cabendo, por isso, no conjunto dos actos de autoridade abrangidos por este artigo 276º
do CPPT.
Efectivamente o procedimento de reembolso de IVA não corre, para efeitos legais, paralelamente
ao processo de execução fiscal, trata-se de um procedimento autónomo, próprio, inserido na economia
do regime específico do IVA, e que tem um fim em si mesmo, independentemente de qualquer processo
judicial em curso, pelo que, o acto praticado no âmbito do procedimento tendente ao reembolso de IVA
não pode ser impugnado por via da reclamação de acto do órgão de execução fiscal, antes se impondo
o recurso aos meios graciosos e contenciosos especificamente previstos para o efeito, ou seja, recurso
hierárquico, reclamação ou impugnação judicial, cfr. art. 22º, n.º 13 do CIVA.
No mais, e não tendo o recorrente impugnado especificadamente a segunda questão tratada pela
sentença recorrida, da impossibilidade de convolação no meio judicial próprio, não há que dela conhecer neste momento.
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 pelo recorrente.
D.N.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Anulação de venda. Competência. Indeferimento tácito.
Sumário:
I — A competência para o conhecimento dos pedidos de anulação de venda efectuados em processos de execução fiscal instaurados antes de 01/01/2012 é do órgão
periférico da administração tributária.
II — Uma vez decorrido o referido prazo de 45 dias presume-se indeferido o requerimento de anulação de venda, abrindo-se meio de reclamação ao contribuinte sem
prejuízo de vir a ser proferida pronúncia expressa pela administração fiscal.
Processo n.º 891/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
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
A………………, NIF …………., veio reclamar do despacho da Directora de Finanças do Porto
datado de 24.01.2014, que lhe indeferiu tacitamente o pedido de anulação de venda, no âmbito do
processo de execução fiscal n.º 1813201101057936.
Por sentença de 22 de maio de 2014, o TAF de Penafiel, julgou a reclamação procedente.
Inconformada com o assim decidido, reagiu a Fazenda Pública, interpondo o presente recurso
cujas alegações integram as seguintes conclusões:
«A. A Fazenda Pública entende que, tendo ocorrido indeferimento tácito do pedido de anulação
de venda em 18-11-2013 e, tendo a douta petição de reclamação dado entrada via CTT em 17-02-2014,
a reclamação deste ato de indeferimento mostra-se intempestiva, por se encontrar ultrapassado o prazo
de 10 (dez) dias previsto no n.º 1 do art. 277.º do CPPT.
B. Nos termos dos nºs 4 e 5 do art. 257.º do CPPT, o pedido de anulação de venda deve ser dirigido ao órgão periférico regional da AT que, no prazo máximo de 45 dias, pode deferir ou indeferir o
pedido, ouvidos todos os interessados na venda, sendo que, decorrido o prazo de 45 dias sem qualquer
decisão expressa, o pedido de anulação da venda é considerado indeferido.
C. O pedido de anulação de venda em causa considera-se tacitamente indeferido no dia
18-11-2013.
D. Estabelece o art. 257.º n.º 7, do CPPT, que da “decisão, expressa ou tácita, sobre o pedido de
anulação da venda cabe reclamação nos termos do artigo 276.º”.
E. Em suma, sendo o prazo para apresentação da reclamação perentório e de caducidade, o seu
decurso faz extinguir o direito que se pretendia exercer, nos termos dos artigos 576.º, n.º 3, e 579.º,
ambos do novo CPC, devendo ser declarada a procedência da exceção e absolvendo-se a Fazenda
Pública da instância.
F. Atendendo à unidade do sistema jurídico verifica-se que não foi utilizada uma presunção de
indeferimento, mas sim uma ficção de indeferimento com efeito, prevê-se que, findo aquele prazo, sem
decisão expressa, considera-se que o pedido foi indeferido
G. Não está em causa uma mera presunção legal mas sim uma ficção.
H. Ao estipular-se legalmente que se considera indeferido o pedido, mais não está do que a
ficcionar-se um ato de indeferimento, ato esse que se sabe que não existiu mas que, para todos os efeitos,
incluindo a abertura da via contenciosa, se “considera” que existe.
I. O que prevê é que perante a decisão tácita ou expressa, se reclame no prazo de 10 dias e, exatamente por isso, é que o n.º 6 do art. 257.º do CPPT prevê expressamente que a decisão que for proferida
tem que ser notificada ao interessado dentro do prazo de reclamação do indeferimento tácito.
J. Se atentarmos nas diversas normas relativas a prazos de decisão por parte de órgãos administrativos, sempre que se prevê a figura do indeferimento tácito, também se prevê que, para efeitos de
impugnação, se presume esse indeferimento tácito.
K. Portanto, nesses casos, restringe-se o efeito da presunção de indeferimento à abertura da via
contenciosa, de onde decorre a possibilidade de uma eventual decisão posterior do órgão administrativo
em caso de não utilização dessa via judicial.
L. Se o contribuinte quiser, pode aproveitar a abertura da via contenciosa que lhe é conferida,
decorrente da presunção de indeferimento mas, caso o não queira, poderá simplesmente aguardar a
decisão administrativa e isto porque a presunção de indeferimento é instituída em beneficio do peticionante e não da administração.
M. O que se prevê no art. 257.º do CPPT é que se considera o pedido indeferido, isto é, considera-se proferida uma decisão de indeferimento, com todos os efeitos legais daí decorrentes (incluindo o
impedimento de “nova” decisão).
N. Cumpre salientar que são substancialmente diferentes os efeitos do decurso do prazo: (i) no caso
das presunções em que se considera o pedido indeferido para efeitos de impugnação persiste o dever
de decisão, mas (ii) no caso das ficções estas são imediatamente eficazes e substituem-se à decisão que
fosse de proferir para todos os efeitos legais.
O. Atenta a natureza tácita do ato reclamado, decorrente da ficção de indeferimento, considera
a Recorrente que não é lícito imputar ao mesmo vícios relacionados com a não pronúncia quanto à
tempestividade do pedido que o provocou ou quanto à exigência de cumprimento de formalidades.
P. À data em que foi proferido o despacho reclamado já não era possível ao órgão de execução
fiscal proferir decisão expressa sobre o pedido de anulação de venda (fruto do indeferimento tácito),
mas o órgão de execução fiscal pronunciou-se e fundamentou de forma clara e precisa, os motivos
pelos quais, à data do despacho reclamado, já não podia emitir qualquer pronúncia expressa sobre o
pedido de anulação de venda.
Q. À data do despacho reclamado, o órgão de execução fiscal somente se poderia pronunciar e
fundamentar sobre a “não decisão expressa quanto ao pedido de anulação de venda”, sendo que esta
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“não decisão expressa” se prendia apenas com o indeferimento tácito entretanto verificado por força
de lei (art. 257.º, n.º 4 e 5 do CPPT).
R. Com a denominada ficção de indeferimento, existe impedimento legal de apreciar o pedido
de anulação de venda após os referidos 45 dias à luz dos fundamentos previstos para a anulação nos
termos daquele art. 257.º do CPPT.
S. A douta sentença recorrida incorreu em erro de julgamento de direito, violando o disposto no
art. 257.º do CPPT, erro que ora se invoca para todos os legais efeitos.
T. Quanto ao pedido de anulação de venda, a competência para a sua apreciação passou a caber,
desde 01-01-2012, em primeira mão, ao órgão periférico regional da AT, cabendo, da decisão, expressa
ou tácita, reclamação para o tribunal tributário de 1ª instância, nos termos do art. 276.º do CPPT.
U. No regime atualmente vigente, o tribunal não pode decidir a anulação de venda em primeira
mão, apenas lhe competindo apreciar, em sede de reclamação judicial, uma decisão expressa do órgão
periférico regional da AT ou o indeferimento tácito que tenha ocorrido.
V. No caso em apreço, não pode o Tribunal pronunciar-se sobre a procedência ou não dos vícios
suscitados pela impetrante, concernente à venda, devendo improceder, também relativamente a esta
parte a Reclamação.
W. O Tribunal não pode pronunciar-se sobre a anulação de venda, uma vez que a sua apreciação
encontra-se, em primeira mão, dependente da realização de valorações próprias do exercício da função
administrativa e tributária.
X. A Reclamante, aqui Recorrida, só poderia colocar em causa, através da Reclamação do art. 276.º
do CPPT, o indeferimento tácito, contudo, como já acima alegado, não o fez atempadamente.
Y. A ação, a ser decidida como na douta sentença, sempre implicaria uma procedência parcial,
com anulação do despacho reclamado, mas não podendo ser conhecido o pedido de anulação de venda,
pelos fundamentos supra expostos.
Z. Assim, por ter decidido de forma divergente, a douta sentença sob recurso incorreu em erro de
julgamento de direito, porquanto fez errónea interpretação do disposto nas normas legais aplicáveis ao
caso, mais concretamente do disposto no art. 257.º do CPPT.
NESTES TERMOS, nos melhores de direito e sempre com o mui douto suprimento de Vossas
Excelências, DEVE ser concedido provimento ao presente recurso, revogando-se a sentença proferida
em primeira instância nos moldes acima expostos.»
A entidade recorrida apresentou as suas contra alegações com as seguintes conclusões:
«I- A douta sentença ora recorrida, que anulou o despacho da Senhora Directora de Finanças do
Porto no qual foi apreciado o pedido de anulação de venda efectuado pela Recorrida no âmbito do
processo de execução fiscal nº1813201101057936, que deu entrada via CTT, em 2 de Outubro de 2013,
onde decidiu que “não existe dever de decisão”, em virtude do pedido estar indeferido tacitamente, ao
abrigo do disposto nos nºs. 4 e 5 do art.º. 257º do CPPT não é passível de qualquer censura.
II- Atentos os factos provados:
a) que a Recorrida apresentou, no dia 2 de Outubro de 2013, no Serviço de Finanças de Marco
de Canaveses, através de carta registada com aviso de receção, pedido de anulação da venda realizada
no âmbito do processo de execução fiscal nº1813201101057936, do Serviço de Finanças de Marco de
Canaveses, por ter constatado que o prédio penhorado, e que lhe fora adjudicado, não correspondia
à descrição constante do anúncio de venda nem da matriz do atual artigo rústico 2601, da freguesia
………., antigo artigo 533, da freguesia ………., quer porque a área e as confrontações não se encontravam correctas e no prédio adjudicado encontravam-se implantadas 3 habitações que ocupavam parte
da área alegadamente existente.
Isto porque, o prédio rústico constante do anúncio, denominado “……….”, seria composto de
pinhal e mato, sito no lugar de …….., antiga freguesia ……….., e atual freguesia ………., do concelho
de Marco de Canaveses, com a área de 41.720 m2, a confrontar de Norte com a Estrada Municipal,
B……….. e C…………, Sul com Rua da Carreira e Rua D. José de Lencastre, Nascente com Rua
Dr. Adelino Príncipe e Poente com Rua da Carreira, inscrito na respetiva matriz predial sob o atual
artigo 2601, da freguesia …….., antigo artigo 533 da freguesia …………, descrito na Conservatória
do Registo Predial de Marco de Canaveses pela ficha nº. 1088/19991018, onde se encontra registado a
favor da Executada pela Ap. 21 de 1996/01124, enquanto que, após realização de levantamento topográfico, no início do mês de Agosto de 2013, a Recorrida constatou que de facto o prédio penhorado e
que lhe fora adjudicado não correspondia à descrição constante da matriz do atual artigo rústico 2601,
da freguesia ………, antigo artigo 533, da freguesia …….., quer porque a área e as confrontações não
se encontram corretas, tendo apenas a área de 36.548,00 m2, sendo 1.980 m2 ocupados com a implantação de três habitações.
O levantamento topográfico mandado realizar pela Recorrida teve por base o levantamento
topográfico que se encontra no Serviço de Finanças de Marco de Canaveses, anexo ao processo de
discriminação que deu origem ao artigo 533, rústico de ………, do qual só tomou conhecimento após
a compra, do qual resulta os limites físicos do prédio em apreço.

2831
Do mencionado levantamento topográfico verificou-se que a diferença de área resulta da ocupação de 1.522 m2 de terreno pelo confinante da parcela B a sul, marcada a cor amarelo no levantamento
topográfico; da absorção pelo domínio público para obras de urbanização da área de 935 m2, marcada
a cor verde no levantamento; da absorção pela Rua de Segoiva de 965 m2, marcada a cor vermelho no
levantamento; e da absorção de 1.810 m2 pela construção de duas habitações, com área envolvente das
mesmas, demarcadas por muros, na Rua de Segoiva, marcadas a cor azul no levantamento topográfico,
bem como que o prédio se encontra dividido em duas parcelas completamente autónomas, sem qualquer ligação física entre elas, sendo que a parcela A confronta a Norte com Rua Mestre António Pinto
Santana, Sul com a Rua D. José de Lencastre e D…………., Nascente com C…………. e Poente com
Rua Padre Miguel de Lencastre, e a parcela B confronta a Norte com B………. e Rua Mestre António
Pinto Santana, Sul com E………., Rua D. José de Lencastre e Avenida Avelino Ferreira Torres, Nascente com proprietário cuja identidade a Reclamante desconhece e Poente com Rua de Segoiva e Rua
D. José de Lencastre.
Assim, a Recorrida pediu a anulação da venda com base no facto das características do prédio não
corresponderem ao teor do anúncio, tendo aquela confiado na veracidade e exatidão dos dizeres constantes
daquele, até por ter origem numa entidade pública, e que se a Recorrida tivesse tomado conhecimento
destes fatos, nunca o teria comprado e, por isso, havia um erro sobre o objeto, um erro-vício, pois que
o que foi apresentado à venda não correspondia na sua essência ao que foi de facto comprado, sendo o
negócio anulável ao abrigo do disposto nos arts. 251.º, 905.º e 913º do Código Civil.
b) Mais ficou provado que no dia 7/02/2014, a Recorrida foi notificada do despacho da Direcção
de Finanças do Porto, datado de 24/01/2014, pelo qual se indeferia tacitamente o pedido de anulação,
ao abrigo do disposto no art. 257º., nºs. 4 e 5 do CPPT, por se decidir não existir o dever de decidir.
c) Bem assim, ficou provado que, no dia 17/02/2014, a Recorrida apresentou a Reclamação desse
despacho com os fundamentos ali constantes, designadamente:
- por considerar que o prazo de indeferimento tácito, alegado pela Recorrente no parecer que
fundamentou a decisão de não decidir (pedindo desculpa pela redundância, mas que foi gerada pela
própria Recorrente), não é 18/11/2013, porquanto, tendo a ora Recorrida, então Reclamante, sido notificada, no dia 8 de Novembro de 2013, para se pronunciar, e tendo-lhe sido dado o prazo de 15 dias
para o efeito, embora nada se diga quanto à forma de exercício dessa audição, a qual deveria ter sido
fixada pela Direção de Finanças do Porto (art. 45º. nº. 2 do CPPT, nº. 6 do art. 6º. da LGT e nº. 2 do
art. 60º. do RCPIT), só a partir do dia 24 de Novembro de 2013 aquele órgão periférico poderia estar
em condições de proferir uma decisão;
- partindo do pressuposto que estaria em preparação uma decisão, aquele órgão deveria ter comunicado o projeto de decisão e a sua fundamentação (nº. 5 do art. 60º.da LGT e nº. 1 do art. 60.º do
RCPIT);
- ao considerar-se indeferido tacitamente o pedido no dia 18 de Novembro de 2013, está-se a pôr
em causa a possibilidade de participação e de defesa do contribuinte;
- o decurso do prazo de 45 dias nunca seria impedimento para que o órgão em apreço proferisse
uma decisão, podendo fazê-lo depois de decorrido o mencionado prazo, isto é, o decurso do prazo de
45 dias, só por si, não é impedimento para que o órgão tome uma decisão;
- aliás, o art. 56.º da LGT estabelece a obrigação legal de pronúncia e de decisão da administração
tributária.
III- O órgão periférico da administração tributária absteve-se de tomar uma decisão sobre o pedido
de anulação da venda, quando o poderia ter feito, abrigando-se numa interpretação errónea e ilegal do
disposto no nº. 5, do art. 257º. do CPPT.
IV- A Recorrente, em sede de alegações, vem defender que a Recorrida teria 10 dias após o dia
18/11/2013, data do alegado deferimento tácito, para apresentar a sua Reclamação ao abrigo do disposto
no art. 276º. do CPPT, mas não assiste razão à Recorrente.
V- Ao abrigo do disposto no art. 9º, n.º 1 do CPA, ex vi art. 2º. do CPPT, a Recorrente tinha o
dever de proferir uma decisão, decisão essa que deveria ser fundamentada.
VI- O indeferimento tácito não é impeditivo da administração fiscal proferir uma decisão, sob
pena de violar o disposto no art. 9º. do CPA (dever de decisão), bem como os princípios da legalidade,
da prossecução do interesse público e da protecção dos direitos e interesses dos cidadãos, da justiça e
da boa-fé (arts. 3º., 4º., 5º., 6º. e 6º-A do CPA).
VII- Aliás, a Jurisprudência do STA já veio manifestar-se nesse sentido, no acórdão proferido no
processo 0510/13, de 22/01/2014, em que é relator o Senhor Conselheiro Ascensão Lopes, in http://www.
dqsi.pt/sta,nsf/..., interpretação que se subscreve, e que passa a transcrever:
“É que o que a figura do indeferimento tácito prevista no nº. 5 do art. 257º. do CPPT, decorrente
do silêncio da administração tributária em face do pedido de anulação de venda (cuja decisão compete
ao órgão periférico regional da administração tributária nos termos do disposto no nº. 4 do artigo 257º.
do CPPT) esgotado que seja o respetivo prazo de decisão de 45 dias, projeta-se apenas num plano

2832
instrumental ou reativo, destinado a possibilitar ao interessado o recurso ao meio judicial próprio, a
reclamação prevista no artigo 276.º do CPPT (cfr. nº. 7 do artigo 257º. do CPPT).
E outra não pode ser a finalidade do acolhimento que é feito no artigo 257.º do CPPT da figura do
indeferimento tácito que não seja a de o interessado presumir a existência de um ato (de indeferimento)
para efeitos do respetivo exercício do respetivo meio de impugnação (sem o qual se veria confrontado
com a inevitabilidade de ter de continuar a aguardar, indefinidamente, uma decisão expressa da pretensão
formulada). Tal como aliás decorre do regime geral do indeferimento tácito acolhido no art. 109.º do
CPA. E que é também recebido, designadamente, nos artigos 64º., nº.3, 102º., nº. 1, alínea d), 106º.,
107º, 131º. 132º., nº. 5, 133, nº. 4, 183º., nº. 5, 183º-A, nº. 4 do CPPT e nos artigos 86º., nºs 8 e 9, 95º.,
nº. 2 alínea d) da LGT.
O que significa, como refere MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, PEDRO COSTA GONÇALVES
e J. PACHECO DE AMORIM, in Código do Procedimento Administrativo- Comentado, 2ª. Edição,
Almedina, 2003, pág. 490-491, em comentário ao artigo 9.º do CPA, em consonância com o regime
(geral) do indeferimento tácito e a sua natureza, que a situação jurídica respetiva (substantiva, procedimental e processual) caracteriza-se pelo seguinte:
- fora do procedimento ou do processo “tudo se passar, na ordem jurídica, como não existindo
ainda decisão sobre a pretensão formulada (...) constituindo a Administração constituída no dever de
decidir”;
- no procedimento ou processo “o silêncio pode ser configurado como um indeferimento ou como
omissão do dever de decisão”
- por o silêncio da Administração “ser sempre ilegal, por violação do seu dever de decidi?”
Do que decorre que da falta de reacção do interessado em face de um silêncio operante (indeferimento tácito) da Administração, não pode dizer-se que esta se encontre dispensada do dever de decidir
a pretensão que lhe foi dirigida, nem concomitantemente que se encontre impedida ou impossibilitada
de o fazer. Pelo contrário a Administração está ainda constituída no dever de decidir, não havendo
lugar à extinção do procedimento (no caso um procedimento que constitui um incidente no processo
de execução fiscal, com vista à apreciação do pedido de anulação de venda nele efetuada) iniciado
com o requerimento do interessado. Neste sentido, MÁRIO ESTEVES OLIVEIRA, PEDRO COSTA
GONÇALVES e J. PACHECO DE AMORIM, in Código do Procedimento Administrativo
— Comentado, 2ª. Edição, Almedina, 2003, Pág. 490-491, em anotação ao artigo 109º. do CPA,
bem como, entre outros, o Acórdão do STA de 22/03/2000, Proc. 39.934, in www.dgsi.pt/jsta.”
VIII- Interpretação que vai de encontro à decisão Recorrida quando considera “o dever de decisão
expressa sobre todos os pedidos formulados pelos contribuintes é hoje um dos princípios fundamentais
do procedimento tributário, consagrado no art. 56.º da Lei Geral Tributária”, “ocorreu por parte do
órgão reclamado violação do dever de emitir pronúncia expressa sobre o pedido de anulação de venda
formulado, em violação do disposto no ali 56.º da LGT, pelo que com este fundamento, a presente
reclamação tem de ser julgada procedente” e que “invocar o ato tácito de indeferimento para não conhecer do pedido, não constitui por si fundamento para indeferir o pedido...”
IX- Mais, não assiste razão à Recorrente quando alega que a Mta. Juíza não pode decidir a anulação da venda, pois que o artigo. 276.º do CPPT estatui expressamente que “As decisões proferidas
pelo órgão de execução fiscal e outras autoridades da administração tributária afectem os direitos e
interesses legítimos do executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário de 1ª instância.”
X- Assim, conclui-se que o Recurso interposto pela Recorrente deverá improceder porquanto as
suas alegações carecem de fundamento legal e fazem uma interpretação errada e ilegal dos artigos 9.º
do CPA, 257.º e 276.º do CPPT e 56.º da LGT.
XI- Vingando a interpretação dada pela Fazenda Pública, violar-se-ia o disposto nos artigos 2º.,
266º., n.º 2 e 268.º, n.º 4 da CRP, os princípios do Estado Direito Democrático, da Prossecução do Interesse Público, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos, da Justiça
e da Legalidade e da tutela jurisdicional efectiva dos direitos e interesses legalmente protegidos dos
administrados.
XII- Não merece, pois, qualquer crítica a douta sentença recorrida, que interpretou correctamente
a Lei e o Direito, devendo, como tal, ser integralmente confirmada.»
O EMMP pronunciou-se emitindo o seguinte parecer:
«Objeto da reclamação deduzida nos autos é o ato do órgão periférico regional da AT (Direção de
Finanças do Porto), proferido em 24/01/2014, que decidiu não apreciar o pedido de anulação de venda
formulado pela reclamante — cf. fls 6.
Tal ato foi notificado à reclamante em 7/02/2014 e a reclamação deu entrada, via CTT, em
17/02/2014 - cf. fls. 161, nºs 1, 3 e 7.
Atento ao disposto no art. 277º, n.º 1 do CPPT, a reclamação é inequivocamente tempestiva, tal
como decidiu a douta sentença recorrida.
Improcederá nesta parte o recurso - Cf. conclusões A/E.
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2.
Outrossim improcederá a alegação da recorrente de que, à data em que foi proferido o despacho
reclamado, já não era possível ao órgão de execução fiscal proferir decisão expressa sobre o pedido de
anulação da venda, fruto do seu indeferimento tácito, pelos doutos fundamentos da sentença recorrida
emergentes do princípio da decisão, consagrado no art. 56º da LGT e no artº 9º do CPA, com o qual a
interpretação do artº 257º do CPPT defendida pela recorrente se mostra incompatível - Cf. conclusões F/P.
Porém, embora de forma sucinta, o despacho reclamado parece enunciar, de forma clara, suficiente e congruente, por concordância com o Parecer que o precedeu, as razões de facto e de direito que
motivaram a autoridade tributária a decidir não apreciar o pedido de anulação de venda, mostrando-se
assim devidamente fundamentado, tal como sustenta a recorrente - Cf. conclusão P.
3.
Em face do exposto, deverá, em nosso parecer, ser negado provimento parcial ao recurso e confirmada a decisão recorrida de anulação do ato reclamado, por violação do dever de decisão.»
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguintes factualidade:
1.º - Em 27.10.2011 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º1813201 101057936, em nome
de F…………………….., LDA., por dívidas de IRC do ano de 2007, no valor de €7.209,71.
2.º - Em 14.05.2013 foi registada a penhora do prédio inscrito na matriz predial rústica da freguesia
de ……………, sob o artº533.
3.º - Foi proferido despacho para venda do bem na modalidade de leilão eletrónico para o dia
04.07.2013.
4.º - Na referida data, foram abertas as propostas, tendo a ora reclamante entregue a mais elevada,
no valor de € 150.000,00.
5.º - Tendo-lhe sido adjudicado o bem.
6.º - Constava na publicidade do bem referente à venda em causa, a menção ‘Prédio rústico,
denominado “…………”, sito no Lugar de ………., freguesia ……………, concelho de Marco de
Canaveses, tendo a área de 41.720 m2 e sendo -composto por pinhal e mato Confronta a Norte com
estrada municipal, B………… e C…………..; a Sul com Rua da Carreira e Rua D. José de Lencastre;
a Nascente com Rua Dr. Adelino Príncipe e a Poente com Rua da Carreira,
Prédio inscrito, na matriz predial rústica da freguesia de ……………, sob o artigo 533 e descrito
na Conservatória do Registo Predial de Marco de Canaveses com o n.º 01088/19991018 descrita na
conservatória do registo predial sob a descrição 2505, com o valor patrimonial de 19.204,13 euros’
7º Em 03.10.2013, a ora reclamante entregou um requerimento no serviço de finanças de Marco
de Canavezes dirigido ao Diretor de Finanças do Porto a pedir a anulação da venda em causa.
3 – DO DIREITO
Para se decidir pela procedência parcial da reclamação considerou a Mª juíza de 1ª Instância o
seguinte: (destacam-se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente
recurso).
RELATÓRIO.
1 – A…………, contribuinte fiscal nº…………, residente na Av. ………….., nº………….,
4625-……….., Magrelos, concelho de Marco de Canaveses, veio apresentar reclamação de atos do
órgão de execução fiscal, ao abrigo do disposto no art 276º e seguintes do Código de Procedimento e
de Processo Tributário (CPPT), através da qual reclama do despacho da Direção de Finanças do Porto
de 24.01.2014, no qual foi apreciado o pedido de anulação de venda efetuado pela ora reclamante no
âmbito do processo de execução fiscal nº1813201101057936, entrado via CTT em 02.10.2013, onde se
decidiu que, pelo facto do pedido estar indeferido tacitamente, nos termos do art. 257º, nº4, do CPPT,
não “existe dever de decisão”.
(…)
O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer a fls. 150 a 155, onde pugna pela
improcedência da exceção da intempestividade da ação e pela procedência da reclamação.
II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
(…)
Questão prévia:
Em sede de contestação a Fazenda Pública excecionou a intempestividade da presente reclamação.
O Digno Magistrado do Ministério Público no seu douto parecer defende que tal exceção não se
verifica.
Questão que cumpre desde já apreciar, pois a verificar-se obsta à apreciação do mérito dos autos.
Dos Factos provados com relevância para a apreciação da questão em apreço, com base nos elementos de prova documental existentes nos autos.
1.º - A reclamante apresenta a presente reclamação do despacho da Direção de Finanças do Porto
de 24.01.2014 - cf. docs. de fls. 98 verso e 99 verso dos autos.
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2.º - A ora reclamante, no pedido que formulou pediu a anulação da venda, mas em simultâneo
pediu a revogação do despacho reclamado, que nos artigos 29 e 30 da sua douta petição inicial indica
ser o despacho de 24.01.2014.
3.º - Despacho que lhe foi notificado em 07.02.2014 - cf. doc. de fls.103 verso e 104 dos autos.
4.º - O referido despacho apreciou o pedido de anulação de venda efetuado pela ora reclamante
- cf. doc. de fls. 79 a 81 dos autos.
5.º - Tal pedido deu entrada via CTT em 02.10.2013 - cf. doc. de fls.79 dos autos.
6.º - Foi indeferido tacitamente o pedido de anulação de venda em 18.11.2013 - cf. doc. de fls. 101
verso dos autos.
7.º - A presente reclamação deu entrada via CTT em 17.02.2014 - cf. doc. de fls. 6 dos autos.
Do Direito.
A Fazenda Pública em sede de contestação alega que, tendo ocorrido indeferimento tácito do
pedido de anulação de venda em 18.11.2013 e, tendo a douta petição de reclamação dado entrada via
CTT em 17.02.2014, a reclamação deste ato de indeferimento mostra-se intempestiva, por se encontrar
ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias, previsto no nº1 do art.277º, do CPPT.
Dispõe o art. 276º, do CPPT que “as decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras
autoridades da administração tributária que no processo afetem os direitos e interesses legítimos do
executado são suscetíveis de reclamação para o tribunal tributário de 1ª instância”, a qual deverá ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias, cf. art. 277º, n.º1, do mesmo diploma legal.
Efetivamente, a ora reclamante, no pedido que formulou pediu a anulação da venda, mas em
simultâneo pediu a revogação do despacho reclamado, que nos artigos 29 e 30 da sua douta petição
inicial indica ser o despacho de 24.01.2014.
Ora, deste despacho foi a reclamante notificada em 07.02.2014.
Deste modo, tendo a petição de reclamação dado entrada via CTT em 17.02.2014, a mesma é
tempestiva, atento o disposto no art. 277º, nº1, do CPPT
Pelo que, é tempestiva a presente reclamação do despacho do Diretor de Finanças do Porto de
24.01.2014, objeto dos autos.
Não se registam exceções ou questões prévias que cumpra conhecer.
III- DOS FACTOS.
(…)
IV- DO DIREITO.
A……………, veio apresentar reclamação de atos do órgão de execução fiscal, ao abrigo do
disposto no art. 276º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), através
da qual reclama do despacho da Direção de Finanças do Porto de 24.01.2014, no qual foi apreciado o
pedido de anulação de venda efetuado pela ora reclamante no âmbito do processo de execução fiscal
n.º1813201101057936, entrado via CTT em 02.10.2013, onde se decidiu que, pelo facto do pedido estar
indeferido tacitamente, nos termos do art. 257º, n.º4, do CPPT, não “existe dever de decisão”.
Alega em síntese a falta de fundamentação do despacho reclamado e, que o órgão de execução
fiscal (OEF) estava obrigado a proferir decisão expressa sobre o pedido formulado, que não decorreu
o prazo para indeferimento tácito e que se verificam todos os pressupostos de facto e de direito para
que o pedido de anulação de venda apresentado no âmbito do processo de execução fiscal em causa
seja considerado procedente.
A reclamante pede a revogação do despacho da Diretora de Finanças do Porto, datado de 24.01.2014,
no qual se apreciou o pedido de anulação de venda efetuado por si, entrado via CTT em 02.10.2013,
e se decidiu que, pelo facto do pedido estar indeferido tacitamente, nos termos do art. 257º, nº4, do
CPPT, não “existe dever de decisão”.
Ora, o dever de decisão expressa sobre todos os pedidos formulados pelos contribuintes é hoje
um dos princípios fundamentais do procedimento tributário, consagrado no art. 56º, da Lei Geral Tributária (LGT).
O facto de se ter firmado indeferimento tácito, permite ao contribuinte reagir judicialmente desse
ato, mas não o priva do direito a uma decisão expressa, constituindo-se assim a administração no dever
de proferir essa decisão.
Existe a possibilidade dum ato expresso revogar um ato tácito de deferimento, desde que observados os requisitos previstos nos artigos 140º e 141º do CPA.
O mesmo é dizer que, o agente reclamado tinha o dever de apreciar o mérito do pedido de anulação
de venda formulado e emitir pronúncia sobre o mesmo.
O ato tácito, como defende alguma doutrina, não é mais do que uma ficção jurídica, que apenas visa
possibilitar a defesa do administrado perante a passividade da administração e desde que preenchidos
os requisitos legais, como sejam a existência dum pedido, o da competência do órgão para decidir e, a
ausência de decisão expressa até ao termo do prazo fixado na norma legal respetiva.
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Deste modo, ocorreu por parte do órgão reclamado violação do dever de emitir pronúncia expressa
sobre o pedido de anulação de venda formulado, em violação do disposto no art. 56º, da LGT, pelo que,
com este fundamento, a presente reclamação tem de ser julgada procedente.
Nos termos do art. 77º, nº1, 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.
Trata-se de um conceito relativo que varia em função do tipo concreto de cada ato e das circunstâncias concretas em que é praticado.
Cabe ao Tribunal em face de cada caso ajuizar da sua suficiência, através da adoção 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 por que 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 ato para proferir a decisão, por forma a poder
desencadear os mecanismos administrativos ou contenciosos de impugnação.
O ato reclamado decidiu não conhecer do pedido formulado pela ora reclamante, invocando a
existência da figura do indeferimento tácito e, no caso de se entender que, nesta perspetiva, o órgão
reclamado já emitiu a decisão a que estava obrigado, face ao disposto no art. 56º da LGT, pois a
decisão a emitir, tanto pode ter como fundamento razões formais, processuais ou de mérito, então o
ato reclamado terá que ser entendido como um ato expresso de indeferimento e neste caso, não está
suficientemente fundamentado.
É que, sendo o indeferimento tácito uma mera ficção para proteger o administrado, o ato expresso
de indeferimento teria que, ou se apoiar no parecer que o antecede e que aprecia o mérito do pedido ou
então elencar as razões pelas quais o pedido é agora expressamente indeferido.
Invocar o ato tácito de indeferimento para não conhecer do pedido, não constitui por si fundamento
para indeferir o pedido, sem que sejam indicados os motivos de tal decisão, tendo em conta que, o ato
de indeferimento tácito não se assemelha à figura do caso julgado.
A administração tributária não poderia proferir ato expresso, se o contribuinte tivesse impugnado
judicialmente o ato tácito de indeferimento atento o disposto nos n.º 3 e 4 do art. 11º, do CPPT, em que
suspende a obrigação da administração decidir, face à transposição do litígio para a via judicial.
Do exposto resulta que, o órgão reclamado teria, que, fundamentar por que indefere expressamente
o pedido, pois a existência de indeferimento tácito não constitui fundamentação bastante para o efeito.
Pelo que, com este fundamento, também a reclamação deverá ser julgada procedente.
Fica prejudicada a apreciação de eventuais questões pontuais.
Pelo exposto, conclui-se pela procedência da reclamação.
DECISÃO.
Atento o exposto e sem necessidade de mais considerações, julgo procedente a presente Reclamação de Actos do Órgão de Execução Fiscal, deduzida por A……………, anulando-se o despacho
reclamado, com as legais consequências.
DECIDINDO NESTE STA:
A recorrente questiona a douta sentença recorrida na interpretação que esta fez dos nºs 4 e 5º do
art.º 257º do CPTT ao assumir que a consequência do silêncio da Administração Tributária seria simplesmente a de legitimar a interessada a presumir a existência de um acto de indeferimento e que apesar
do decurso do prazo previsto no n.º 4 do citado artigo, se mantinha o dever de decisão, por banda da
Administração Tributária. Sustenta, ainda, a recorrente que o decurso deste prazo de 45 dias determina
o indeferimento do seu pedido isto é que o dito n.º 5 do mencionado preceito legal, não taxa a inércia
da administração tributaria com qualquer presunção, antes estabelece uma solução peremptória que é
a de que, decorrido o prazo de 45 dias previsto no número 4, sem qualquer decisão expressa, o pedido
de anulação de venda é considerado indeferido.
Defende, em consequência, a recorrente que a sentença recorrida efectuou uma errada interpretação
do teor da nova redacção do artº. 257º do CPPT, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 64 - B/2011
de 30.12. Defende ainda a intempestividade da apresentação da reclamação.
A melhor interpretação do preceito é pois a questão que se suscita no presente recurso.
Temos de considerar, designadamente, o seguinte:
Os presentes autos de execução foram instaurados em 27/10/2011 (fls. 1) e a venda questionada
foi efectivada em 04/07/2013.
Em 03/10/2013 o ora recorrido requereu a anulação da venda ao Senhor Director de Finanças do
Porto que por despacho de 24/01/2014 sustentado na informação de fls. 100 a 101 vº dos autos considerou que “Nos termos dos nºs 4 e 5 do artº 257º do CPPT o prazo de 45 dias para apreciar o pedido,
está ultrapassado, considerando-se a partir do dia 18/11/2013 indeferido” E, extraiu a conclusão de
que: “por se mostrar ultrapassado o prazo peremptório de 45 dias, para apreciar o pedido de anulação
de venda, afigura-se não poder este ser decidido.”
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Este despacho foi notificado à ora recorrida em 07/02/2014 que apresentou reclamação em
17/02/2014.
Mostra-se acertado o despacho? A decisão recorrida considerou que não.
Vejamos, do acerto desta decisão que, desde já, antecipamos não nos merece censura.
A lei, considerada na sentença recorrida e aplicável ao presente caso estabelece um mecanismo
processual de “indeferimento tácito”, consubstanciado na ficção de um acto como meio habilitante de
reacção contenciosa face a determinado comportamento silente da administração ancora-se, no que à
anulação de venda, em especial, concerne, no n.º 5 ao artigo 257,º do CPPT, na redacção actualmente
vigente.
A alteração ao artº. 257.º do CPPT, operada pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro tem cariz
meramente instrumental (o que determina a sua aplicação imediata) não obstante encerrar uma atribuição
de competência para primeira pronúncia sobre o requerimento de anulação de venda a uma entidade
administrativa quando antes tal competência pertencia ao Juiz de 1ª Instância, aliás à semelhança do que
a lei de orçamento de estado para 2011 (Lei 55-A/2010 de 31/12 (LOE 2011) fez ao operar a mudança
de forma processual para as reclamações de créditos, que também passaram de uma forma processual
imediatamente judicial para uma forma de processo diferente (administrativa).
Os novos normativos do artº 257º do CPPT estipulam o seguinte:
“Artigo 257º
Anulação da venda
(…)
4 - O pedido de anulação da venda deve ser dirigido ao órgão periférico regional da administração tributária que, no prazo máximo de 45 dias, pode deferir ou indeferir o pedido, ouvidos todos os
interessados na venda, no prazo previsto no artigo 60.º da lei geral tributária.
5 - Decorrido o prazo previsto no número anterior sem qualquer decisão expressa, o pedido de
anulação da venda é considerado indeferido.
(…)
A decisão recorrida expressa uma correcta interpretação destes preceitos quando considera que
ocorreu por parte do órgão reclamado violação do dever de emitir pronúncia expressa sobre o pedido
de anulação de venda formulado, ou entendendo-se que o fez, então o órgão reclamado teria, que,
fundamentar “por que indefere expressamente o pedido, pois a existência de indeferimento tácito não
constitui fundamentação bastante para o efeito”.
De facto, a figura do indeferimento tácito prevista no n.º 5 do artigo 257.º do C.P.P.T., projecta-se
apenas num plano instrumental ou reactivo, destinado a conferir ao interessado a faculdade de recorrer
ao meio judicial próprio - à Reclamação prevista no artigo 276.º do C.P.P.T. (cfr. n.º 7 do artigo 257.º do
C.P.P.T.) - mas não desobriga a A.T. de se pronunciar sobre a petição que lhe foi dirigida, mantendo-se
a obrigação de dar a conhecer ao contribuinte a resolução que recaiu sobre a sua pretensão, conforme
resulta do n.º 1 do artigo 268.º da C.R.P. e 56.º da L.G.T..
Efectivamente, com a ficção do indeferimento, o que a lei confere é uma faculdade ao contribuinte,
que pode usar ou abster-se de usar, sem que a sua inércia exima a A.T. da sua obrigação de decidir ou
a situação fique definitivamente decidida pelo indeferimento presumido.
Outra não pode ser a finalidade do acolhimento que é feito no artigo 257.º do C.P.P.T. da figura do
indeferimento tácito que não seja a de o interessado presumir a existência de um acto (de indeferimento)
para efeitos do recurso à via judicial, sem o qual se veria confrontado com a inevitabilidade de ter de
continuar a aguardar, indefinidamente, uma decisão expressa da pretensão formulada.
Sentido este que decorre ainda do regime geral do indeferimento tácito acolhido no artigo 109.º
do C.P.A. e, designadamente, nos artigos 64.º n.º 3, 102.º n.º 1 alínea d), 106º, 107º, 131º, 132.º n.º 5,
133.º n.º 4, 183.º n.º 5, 183º-A n.º 4 do C.P.P.T. e nos artigos 86.º nºs 8 e 9, 95.º n.º 2 alínea d) da L.G.T..
Esta interpretação mostra-se acertada e conforme com o decidido nos ac. deste STA, por nós relatados, de 22/01/2014 tirado no rec. 0510/13 e de 23/07/2014 proferido no rec. 0848/14 ambos disponíveis
no site da DGSI, para cuja fundamentação complementar, na parte aplicável, remetemos.
Preparando a decisão formulamos as seguintes proposições:
I – A competência para o conhecimento dos pedidos de anulação de venda efectuados em processos
de execução fiscal instaurados antes de 01/01/2012 é do órgão periférico da administração tributária.
II - Uma vez decorrido o referido prazo de 45 dias presume-se indeferido o requerimento de
anulação de venda, abrindo-se meio de reclamação ao contribuinte sem prejuízo de vir a ser proferida
pronúncia expressa pela administração fiscal.
Aqui chegados entendemos que a sentença recorrida merece, integral, confirmação pela acertada
interpretação que fez do disposto no artigo 257º nºs 4 e 5 do CPPT na redacção introduzida pela LOE
2012 e que motivou, também, a decisão de anulação do despacho reclamado sustentado este em funda-
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mentação que não é de atender e que determinou, erradamente, o não conhecimento do requerimento
de anulação da venda.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso apresentado, confirmando a sentença recorrida com a presente fundamentação.
Custas a cargo da recorrente.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Aragão Seia.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Dever de Fundamentação.
Sumário:
I — A Administração Tributária tem o dever de fundamentar os actos de liquidação
oficiosa de tributos, de harmonia com o princípio plasmado no artigo 268.º da
CRP e acolhido nos artigos 125.º do CPA, e 77.º da LGT.
II — O acto estará suficientemente fundamentado quando o administrado, colocado
na posição de um destinatário normal — o bonus pater familiae de que fala o
artigo 487.º, n.º 2, do Código Civil — possa ficar a conhecer as razões factuais
e jurídicas que estão na sua génese, de modo a optar, de forma esclarecida, por
aceitar ou não o acto.
III — A Administração Tributária cumpre esse dever quando, estando em causa acto
de liquidação adicional de IVA, dá a conhecer ao sujeito passivo as razões
de facto e de direito que a determinaram a desconsiderar as regularizações
de IVA que este levou a efeito em diversas declarações periódicas que aquela
identifica.
Processo n.º 1226/13-30.
Recorrente: A…, Lda.
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:
A…………………., LDA, com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal
Administrativo da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, exarada a fls. 132 e segs.
dos autos, que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra as liquidações adicionais de IVA referentes aos anos de 2002 e 2003, e juros compensatórios, tudo no montante global de
€ 19.146,97.
1.1. Terminou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
- Do Vício de falta de fundamentação
A.) Entendeu o Tribunal a quo não se verificar falta de fundamentação da liquidação efectuada
contra a Recorrente.
B.) Entende a recorrente que esta fundamentação não é suficientemente clara para que se perceba
de onde vêm as correcções.
C.) Não é utilizada uma linguagem clara que permita ao SP, apenas da leitura dessa fundamentação, saber quais as infracções que praticou e de que forma as mesmas levaram à liquidação
impugnada.
D.) Assim, entende a recorrente que se verifica vício de falta de fundamentação das liquidações
que a AT pretende cobrar, pelo que deverão as mesmas serem anuladas.
Nestes termos e nos melhores de direito, que V. Exas mui doutamente suprirão, deverá o presente
Recurso ser julgado totalmente procedente por provado em consequência serem as liquidações anuladas,
em virtude da existência de falta de fundamentação das mesmas.
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
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1.3. O Exmº Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que o recurso não
devia merecer provimento, argumentando o seguinte:
«(…) no caso em análise, como resulta do probatório e dos autos, as liquidações sindicadas estão
suficientemente fundamentadas no RIT, como muito bem concluiu a sentença recorrida.
De facto, da leitura do RIT, resulta com suficiente clareza, que a recorrente procedeu à anulação
de prestações de serviços/facturas, através da emissão de notas de crédito, procedendo à regularização
do IVA a seu favor, sem que se tivesse na sua posse prova de que os clientes tomaram conhecimento da
rectificação para menos do valor tributável ou do imposto, nos termos do estatuído no artigo 71.º/ 5
do CIVA.
O RIT, levado ao conhecimento do recorrente, exterioriza, de forma clara, as razões que levaram
a AT a proceder às liquidações sindicadas.
Portanto, em termos formais, os actos em causa estão suficientemente fundamentados.
Não ocorre, pois, a nosso ver, vício de forma por falta ou insuficiência de fundamentação formal.
A sentença recorrida não merece, pois, censura.».
1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu-se por assente a seguinte factualidade:
1. Por despacho de 26-1-2005 foi homologado o Relatório da Inspecção Tributária datado de
20-1-2005 em cujos pontos III.1.1, III.2.1 e XIX consta o seguinte:
“III. DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE
ARITMÉTICAS A MATÉRIA TRIBUTAVEL
III.1. EXERCÍCIOS DE 2002
III.1.1. Em sede de IVA
III.1.1.1. Correcção às regularizações de IVA a favor do sujeito passivo
Em consulta aos documentos que servem de suporte á contabilidade, verificou-se que existem
diversas notas de crédito emitidas a vários clientes, nos meses de Julho a Dezembro de 2002, em que
são anuladas facturas emitidas entre 1990 e 2001 (ver Anexo II). O sujeito passivo efectuou a regularização do IVA referente a essas notas de crédito, conforme se verifica pela análise do campo 40 das
declarações periódicas.
Não se compreende como que é se procede á anulação de facturas emitidas, a maior parte delas,
entre 1990 e 1994, sem qualquer justificação aparente. De acordo com o n.º 1 do art.º 35º do Código
do IVA, “a factura ou documento equivalente... devem ser emitidos o mais tardar no 5º dia útil seguinte ao do momento em que o imposto é devido...” Uma vez que a empresa se dedica à prestação de
serviços de contabilidade, auditoria e consultoria, o imposto é devido e torna-se exigível no momento
da realização das prestações de serviços, de acordo com a b) do n.º 1 do artigo 7º do CIVA e uma vez
prestado um serviço a um cliente não se vê como seja possível proceder à sua anulação.
No entanto, o valor tributável de uma operação e/ou o respectivo imposto poderão sofrer uma
rectificação para menos, embora seja pouco provável que essa rectificação venha a ser feita passados
tantos anos. Mas, de acordo com o nº5 do art.º 71º do mesmo diploma, “Quando o valor tributável
de uma operação ou o respectivo imposto sofrerem rectificação para menos, a regularização a favor
do sujeito passivo só poderá ser efectuada quando este tiver na sua posse prova de que o adquirente
tomou conhecimento da rectificação ou de que foi reembolsado do imposto, sem o que se considerará
indevida a respectiva dedução”. Tal não se verifica relativamente às referidas notas de crédito. O
sujeito passivo não possui qualquer comprovativo de que o adquirente tomou conhecimento da rectificação do imposto.
Sendo assim, o IVA regularizado a favor do sujeito passivo, referente às referidas notas de crédito,
não está de acordo com o Código do IVA, pelo que se procederá à correcção do imposto nos montantes
que a seguir se discriminam, por período de imposto:
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III.2. EXERCÍCIO DE 2003
III.2.1. Em sede de IVA
III.2.1.1. Correcção às regularizações de IVA a favor do sujeito passivo
À semelhança do que sucedeu no exercício de 2002, o sujeito passivo procedeu à emissão de
diversas notas de crédito a vários clientes, nos meses de Janeiro a Agosto e Novembro de 2003, conforme listagem em anexo (Anexo III). As referidas notas de crédito referem-se a descontos concedidos
até 31/12/2001, não especificando a que facturas é que dizem respeito. Foi efectuada a regularização
do IVA a favor do sujeito passivo, confirme se verifica pela análise do campo 40 das declarações
periódicas enviadas.
Ora não se compreende, nem é habitual, nesta actividade, a existência de descontos a clientes
(‘normalmente é pré-estipulada uma avença mensal cujo valor é reajustado anualmente), e por outro
lado os mesmos foram efectuados volvidos mais de um ano. Além disso, não existe qualquer comprovativo de que os adquirentes tivessem tomado conhecimento da rectificação ou de que tivessem sido
reembolsados do imposto, pelo que se considera indevida a regularização feita pelo sujeito passivo,
nos termos do nº5 do art.º 71º do CIVA.

XIX- DIREITO DE AUDIÇÃO
4º - As regularizações do IVA a favor do sujeito passivo referidas no ponto III.1.1.1. só poderiam
ser efectuadas quando este tiver na sua posse prova de que o adquirente tomou conhecimento da rectificação ou de que foi reembolsado do imposto, sem o que se considerará indevida a respectiva dedução, de acordo com o n.º 5 do art. 71º do Código do IVA. Tal não acontece e, para além disso, grande
parte dos sujeitos passivos a quem são emitidas as notas de crédito cessou a actividade antes de 2002.
Nestes casos, torna-se impossível que procedam à regularização do IVA a favor do Estado”- fls. 1 a
19 do PA.
2. Do ponto II.3 do mesmo Relatório consta que “O sujeito passivo exerce a actividade de “Actividades de Contabilidade, auditoria e Consultaria (CAE 74120) “(…)” - fls. 4 do PA.
3. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou improcedente a impugnação judicial
deduzida pela ora Recorrente contra os actos de liquidação adicional de IVA referentes aos anos de 2002
e 2003 e respectivos juros compensatórios, levados a cabo pela administração tributária na sequência
de procedimento inspectivo que realizou e a que se refere o relatório de inspecção junto aos autos.
A impugnação alicerça-se, em termos de causa de pedir, na falta de fundamentação desses actos
de liquidação.
A sentença recorrida, depois de aludir aos critérios definidores da fundamentação legalmente
exigível à luz do que vem disposto nos artigos 268º, n.º 3, da CRP, 77º e 84º, n.º 3, da LGT, 63º do
RCPI, 124º e 125º do CPA, julgou a impugnação improcedente, por se mostrar inverificada a invocada
falta de fundamentação, enunciando, para o efeito, a seguinte argumentação:
«Consta do discurso fundamentante que, relativamente ao ano 2002, “De acordo com o n.º 1 do
art. 35º do Código do IVA, a factura ou documento equivalente... devem ser emitidos o mais tardar no
5º dia útil seguinte ao do momento em que o imposto é devido...”. Uma vez que a empresa se dedica à
prestação de serviços de contabilidade, auditoria e consultoria, o imposto é devido e torna-se exigível
no momento da realização das prestações de serviços, de acordo com a b) do n.º 1 do artigo 7º do CIVA.
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Em consulta aos documentos que servem de suporte à contabilidade, verificou-se que existem
diversas notas de crédito emitidas a vários clientes, nos meses de Julho a Dezembro de 2002, em que
são anuladas facturas emitidas entre 1990 e 2001 (ver Anexo II). O sujeito passivo efectuou a regularização do IVA referente a essas notas de crédito, conforme se verifica pela análise do campo 40 das
declarações periódicas.
Não se compreende como que é se procede à anulação de facturas emitidas; a maior parte delas,
entre 1990 e 1994, sem qualquer justificação aparente”, “e valor tributável de uma operação e/ou o
respectivo imposto poderão sofrer uma rectificação para menos, embora seja pouco provável que essa
rectificação venha a ser feita passados tantos anos “e uma vez prestado um serviço a um cliente não
se vê como seja possível proceder à sua anulação.”.
De facto, sendo o sujeito passivo um prestador de serviços que exerce as actividades de Contabilidade, Auditoria e Consultoria (CAE 741120), o IVA é devido e torna-se exigível no momento em
que o serviço é prestado.
Os serviços, que devem ser facturados nos 5 dias imediatos, foram prestados na sua maior parte
entre 1990 e 1994 e alguns também entre 1994 e 2001 e, estranhamente e sem justificação foram anulados nos exercícios de 2002 e 2003.
Essas anulações foram efectuadas através da emissão de “notas de crédito” a vários clientes.
Tais notas de crédito têm o efeito de colocar o cliente que deduziu o IVA na situação de devedor ao
Estado e o emitente da nota de crédito na situação de credor de IVA.
O IVA “a crédito” do sujeito passivo pode ser regularizado no campo 40 da respectiva declaração
periódica, produzindo uma dedução ao IVA a pagar nesse período.
Neste caso, a Impugnante efectuou essas regularizações e beneficiou das respectivas deduções.
Ora, tal anulação e dedução do IVA é “estranha” porque dificilmente se concebe que um serviço,
uma vez prestado, possa ser anulado. Mais bizarro se torna tal facto por essa anulação ocorrer, pelo
menos em alguns casos, cerca de uma década depois dos serviços terem sido prestados. (…)
Mesmo que as notas de crédito em causa dissessem respeito a bens devolvidos pelo cliente, podendo acontecer ocasionalmente, seria muito estranho - e careceria de explicação convincente - que tal
devolução ocorresse tanto tempo depois da colocação dos bens ao serviço dos clientes. Essa explicação
teria de ser ainda mais densificada dada a reincidência das notas de crédito.
Não se tratando de devolução de bens, o sujeito passivo que emita e contabilize múltiplas notas
de crédito relativas a outras tantas “anulações” de (facturas de) prestações de serviços terá de ter
cuidados muito acrescidos para manter e guardar a respectiva justificação, de modo a permitir às
entidades públicas que tenham esse poder a determinação e fiscalização do imposto (que “regularizou”/deduziu a seu favor, em prejuízo dos cofres públicos), em cumprimento da alínea g) do n.º 1 do
artigo 28º do CIVA.
Esse cuidado redobra-se se tais notas de créditos se referem, como sucede relativamente a alguns
casos referidos nos autos, a serviços prestados há cerca de uma dezena de anos.
No Relatório consta que o sujeito passivo agora Impugnante não apresentou qualquer justificação para as notas de crédito em causa. Nos articulados dos presentes autos também não foi esboçada
qualquer explicação.
Em 2003, “À semelhança do que sucedeu no exercido de 2002, o sujeito passivo procedeu à
emissão de diversas notas de crédito a vários clientes, nos meses de Janeiro a Agosto e Novembro de
2003, conforme listagem em anexo (Anexo III).
As referidas notas de crédito referem-se a descontos concedidos até 31/12/2001, não especificando
a que facturas é que dizem respeito. Foi efectuada a regularização do IVA a favor do sujeito passivo,
conforme se verifica pela análise do campo 40 das declarações periódicas enviadas.
Ora não se compreende, nem é habitual nesta actividade, a existência de descontos a clientes
(normalmente é pré-estipulada uma avença mensal cujo valor é reajustado anualmente), e por outro
lado os mesmos foram efectuados volvidos mais de um ano.”.
De facto, a emissão duma nota de crédito tem de reportar-se necessariamente a uma ou mais
facturas (ou documento equivalente) previamente emitidas.
Quando não seja possível relacionar a nota de crédito com o documento que pretende anular deve
considerar-se que essa “anulação” é irregular e sujeita a suspeita de erro ou fraude intencional.
Também neste caso as notas de crédito têm o efeito de “anular” o IVA pago pelo sujeito passivo
emitente, colocando-o numa situação de crédito do valor correspondente e colocando, ao mesmo
tempo, o cliente na situação de devedor do valor proporcional ao imposto que deduziu com base na
factura que se pretende “anular”.
Obviamente, as notas de crédito atribuem ao seu emitente um “benefício” em termos de IVA, traduzido no respectivo “crédito de imposto” e direito à sua regularização/dedução ou futuro reembolso.
Esse benefício do sujeito passivo corresponde a idêntico prejuízo dos cofres públicos.
Para evitar que a “regularização” do IVA constante de notas de crédito emitidas cause “prejuízo”
do erário público exige-se que o cliente, que já deduziu IVA constante da factura agora anulada, repo-
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nha o montante proporcional ao valor da nota de crédito. Ou seja, a nota de crédito origina o direito
a uma “regularização de imposto a favor do sujeito passivo” que a emitiu de valor igual à obrigação
de “regularização a favor do Estado” que impende sobre o cliente.
Por isso, “de acordo com o n.º 5 do art. 71º do mesmo diploma, “Quando o valor tributável de
uma operação ou o respectivo imposto sofrerem rectificação para menos, a regularização a favor
do sujeito passivo só poderá ser efectuada quando este tiver na sua posse prova de que o adquirente
tomou conhecimento da rectificação ou de que foi reembolsado do imposto, sem o que se considerará
indevida a respectiva dedução”.
Tal não se verifica relativamente às referidas notas de crédito.
O sujeito passivo não possui qualquer comprovativo de que o adquirente tomou conhecimento
da rectificação do imposto” (quanto ao ano 2002), “não existe qualquer comprovativo de que os
adquirentes tivessem tomado conhecimento da rectificação ou de que tivessem sido reembolsados do
imposto, pelo que se considera indevida a regularização feita pelo sujeito passivo, nos termos do nº5
do art.º 71º do CIVA” (quanto ao ano 2003).
“Sendo assim, o IVA regularizado a favor do sujeito passivo, referente às referidas notas de
crédito, não está de acordo com o código do IVA”.
Além disso, “XIX - DIREITO DE AUDIÇÃO – 4.- As regularizações do IVA a favor do sujeito
passivo referidas no ponto III.1.1.1. só poderiam ser efectuadas quando este tiver na sua posse prova
de que o adquirente tomou conhecimento da rectificação ou de que foi reembolsado do imposto, sem o
que se considerará indevida a respectiva dedução, de acordo com o n.º 5 do art. 71º do Código do IVA.
Tal não acontece e, para além disso, grande parte dos sujeitos passivos a quem são emitidas as
notas de crédito cessou a actividade antes de 2002.
Nestes casos, torna-se impossível que procedam à regularização do IVA a favor do Estado”.
Ou seja, ao tempo, por força do disposto no n.º 5 do artigo 71º do CIVA, a Impugnante só poderia
regularizar (deduzir) o IVA a seu favor depois de ter na sua posse a prova de que os clientes tomaram
conhecimento da rectificação para menos do valor tributável ou do imposto.
Neste caso, não existem tais comprovativos emitidos pelos clientes a que se referem as notas de
créditos. Na falta desses comprovativos a lei manda considerar “indevida a dedução”.
Competia ao sujeito passivo demonstrar no procedimento de inspecção que existiam os comprovativos de que os clientes tiveram conhecimento da redução para menos, de maneira a evitar a aplicação
do n.º 5 do artigo 71º do CIVA.
Não o tendo feito, bem andou a AT ao proceder como procedeu.
O discurso fundamentador utilizado pela AT não padece do vício que lhe vem assacado, não se
vislumbrando qualquer obscuridade, insuficiência ou incongruência.
Pelo que não há razão para anular, com este fundamento, a liquidação impugnada.».
Insurge-se a Recorrente contra o assim decidido, continuando a advogar que não é apreensível,
por falta de clareza, a fundamentação das correcções que determinaram os actos de liquidação adicional
de IVA.
Perante as conclusões da alegação do recurso, que delimitam o seu âmbito e objecto, a única
questão que cumpre apreciar é, pois, a de saber se a sentença incorreu em erro de julgamento em matéria de direito por ter julgado que os actos de liquidação impugnados se encontram suficientemente
fundamentados.
Vejamos.
É inquestionável que a administração tributária tem o dever de fundamentar os actos que afectem
os direitos ou os legítimos interesses dos contribuintes, em conformidade com o princípio plasmado
no art. 268º da CRP e acolhido nos arts. 124º do CPA e 77º da LGT.
Tal como a doutrina e a jurisprudência têm vindo exaustivamente a repetir, 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 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.
É também incontroverso que as exigências de fundamentação não são rígidas, variando de acordo
com o tipo de acto e as circunstâncias concretas em que este foi proferido, bastando-se com a expressão clara das razões que levaram a determinada deliberação decisória. 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.
Assim, a fundamentação deve ser entendida como a obrigação de enunciar (de modo directo ou
por remissão) os motivos de facto e de direito que determinaram o órgão decisor, esclarecendo o respectivo destinatário das razões que o motivaram e do porquê do sentido decisório, visando proporcionar
ao administrado o conhecimento do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto. Deste modo, o acto
estará suficientemente fundamentado quando o administrado, colocado na posição de um destinatário
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normal - o bonus pater familiae de que fala o art. 487º, n.º 2, do Código Civil – possa ficar a conhecer
as razões factuais e jurídicas que estão na sua génese, de modo a permitir-lhe optar, de forma esclarecida, por aceitar, ou não, o acto.
Contudo, não deve confundir-se a suficiência da fundamentação com a exactidão ou a validade
substancial dos fundamentos invocados. Com efeito, 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 substancial dos fundamentos aduzidos, mas só a sua existência,
suficiência e coerência, em termos de dar a conhecer as razões da decisão.
No caso presente, os actos de liquidação em questão ocorreram na sequência de acto inspectivo
e em conformidade com o relatório de inspecção tributária homologado por despacho. Relatório onde
consta que esses actos derivam de correcções aritméticas introduzidas por via da desconsideração
das regularizações de IVA levadas a efeito pelo contribuinte (ora recorrente) em diversas declarações
periódicas devidamente identificadas, e que decorrem de várias notas de crédito que ela produziu nos
anos de 2002 e 2003.
Acresce que, nesse relatório, além de se identificarem as datas e os valores das regularizações em
causa, esclarece-se que essas regularizações se têm por indevidas quer porque a emissão das notas de
crédito que lhes deram origem não se encontra justificada (o que se impunha por se referirem a facturas
emitidas vários anos e se reportarem a serviços prestados) quer porque inexiste qualquer comprovativo
de que os clientes, destinatários dessas notas de crédito, delas tivessem tido conhecimento de molde a
possibilitar a regularização do IVA nos termos do art. 71º, n.º 5, do CIVA.
Neste cenário, não podemos deixar de concluir que do relatório que serve de suporte formal
fundamentador dos subsequentes actos de liquidação, constam, de forma expressa, clara e congruente,
as razões que determinaram a desconsideração das regularizações de IVA levadas a efeito pelo sujeito
passivo nas declarações periódicas aí devidamente identificadas, denunciando suficientemente o percurso cognoscitivo e valorativo percorrido pela administração tributária.
Razão por que os actos impugnados não padecem de vício formal de falta de fundamentação, não
merecendo, por isso, censura a sentença recorrida.
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, 10 de Setembro de 2014. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro
Delgado.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Incentivos fiscais. Majoração. Limites. Amortização de despesas de investimento.
Sumário:
O incentivo/beneficio fiscal estabelecido na alínea c) do n.º 1 do art.º 43.º do EBF,
substanciava-se na majoração, em 30%, das amortizações efectuadas sobre bens
de investimento até ao limite de 500.000€, limite este que se reporta ao valor do
investimento realizado no período de vigência do regime e não ao valor das amortizações praticadas.
Processo n.º 1230/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrido: A…, L.da
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Pública, inconformada, recorreu da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Mirandela (TAF de Mirandela) datada de 19 de Fevereiro de 2013, que indeferiu a apensação de
processos e julgou a impugnação que contra si havia deduzido “A……….., Lda”, NIPC, contra o acto
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de liquidação de IRC e respectivos juros do exercício de 2008, no montante global de € 42.551,25,
anulando a liquidação em causa.
Alegou, tendo concluído como se segue:
1ª - A alínea c) do n.º 1 do art.º 43.º do EBF, consagrava a majoração, em 30%, das amortizações
relativas a despesas de investimento de montante até € 500 000,00;
2ª - Este limite de € 500 000,00 previsto na norma, diz respeito ao montante do investimento
realizado e não ao valor das amortizações praticadas;
3ª - O texto da lei é claro, a preposição “até” serve para ligar dois elementos da oração, subordinando-os, isto é no caso, ligando os elementos “despesas de investimentos” até “€ 500 000”.
4ª - A mesma norma, não se referindo expressamente à duração do benefício, estabelece, ainda que
indirectamente, a sua duração: será tanto quanto o tempo que levar a atingir o limite de investimento
de € 500 000,00;
5ª - Se aquele limite for atingido logo no primeiro exercício, não mais será aplicado, se o for no
conjunto de vários exercícios, o benefício cessará logo que o limite, expresso em montante de investimento se complete;
6ª - A sentença recorrida, ao arrepio de jurisprudência do STA, sobre a mesma matéria, fez errada
interpretação da norma legal aplicável e, em consequência incorreu em erro de julgamento, por violação
do disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 43.º do EBF.
Nestes termos, e nos mais que serão por Vossas Excelências doutamente supridos, deve o presente
recurso ser julgado procedente, com as legais consequências, assim se fazendo Justiça.
Contra-alegou a recorrida, tendo concluído:
1. A Impugnante efectuou no ano de 2008 todas as majorações de amortizações a que estava
legalmente admitida a efectuar;
2. Isto porque o limite legalmente previsto para as majorações está relacionado com o volume
das amortizações.
3. A lei prevê que as amortizações possam ser majoradas até ao limite de 500.000 euros.
4. A favor desta interpretação existe um argumento literal, relacionado com o correcto sentido
literal e gramatical do texto da lei;
5. Interpretação racional e teleológica – não é de admitir a interpretação dada pela Fazenda Pública
à alínea c) do nº. 1 do artigo 43º do EBF, uma vez tal implica que o legislador privilegie o investimento
em activos incorpóreos em detrimento dos corpóreos, precisamente aqueles que estão relacionados
directamente com a criação directa de postos de trabalho.
6. Interpretação racional – é sempre intenção do legislador, aquando da concessão de benefícios
fiscais, saber o valor exacto até ao qual tais benefícios poderão ser concedidos, e tal só pode acontecer
na interpretação dada pela Impugnante.
7. A interpretação dada pela Fazenda Pública ao artigo 43º nº. 1 alínea c) do EBF viola o princípio
constitucional da igualdade, sendo, por isso, inconstitucional.
8. Este entendimento já foi sufragado pela jurisprudência, podendo ser consultado na sentença
proferida por este Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, no processo 230/2008.
9. Caso assim se não entenda, devem os autos baixar à primeira instância a fim de serem apreciadas
as restantes questões levantadas na Impugnação Judicial.
O Ministério Público, notificado pronunciou-se pelo provimento do recurso devendo ser revogada
a sentença recorrida, improcedendo a impugnação.
Fundamentou o seu parecer, resumidamente, defendendo que no artº 43º do EBF “se consagrava
um benefício substanciado na majoração, em 30%, das amortizações relativas a despesas de investimento até ao referido limite, ou seja, este limite do incentivo reporta-se ao valor do investimento realizado no período de vigência do regime e não, como entendeu a sentença, ao valor das amortizações
praticadas”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
1. Em data que não se pôde apurar a Impugnante foi notificada da liquidação adicional de IRC
respeitante ao ano de 2008, no valor global de 42.551,25 € - fls. 2 do PA e 19;
2. Antes, em 19/5/2010, teve lugar uma acção inspectiva à contabilidade da Impugnante que
incidiu sobre o IRC dos anos de 2007 e 2008, da qual resultaram correcções meramente aritméticas à
matéria tributável — fls. 4 e 9 do PA;
3. Dá-se aqui por reproduzido o Relatório ínsito no PA com data de 9/8/2010, com o seguinte
destaque: “(...) III — Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente aritméticas à
matéria tributável // 1. Majoração dos 30% das reintegrações/amortizações — art.º 43.º do EBF // Com
base nos elementos recolhidos do contribuinte foi efectuada a sua análise concluindo-se que o sujeito
passivo não cumpriu com o disposto na alínea c) do n.º 1 do art.º 43º do Estatuto dos Benefícios Fiscais
(EBF), por dois motivos essenciais: // - Um, porque aproveitou a majoração dos 30% das reintegrações/amortizações sobre um total de investimento elegível que ultrapassa o limite legal de 500.000,00
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€ // - outro, porque o critério de apuramento daquela majoração utilizado não foi o correcto, dado ter
sido considerado o limite dos 500.000,00 € anualmente e para o valor das reintegrações e amortizações
(quando deveria ser o investimento cumulativo até ao limite, independentemente de ser num ano ou
mais e para o valor das despesas de investimento realizadas) // De acordo com aquela disposição legal,
o beneficio fiscal aceite para efeitos de apuramento do lucro tributável durante vários anos, deve ser
determinado aplicando a percentagem dos 30% às reintegrações e amortizações relativas a despesas
de investimento até 500.000,00 €, ou seja, este limite é único e cumulativo durante todo o período de
vigência legal deste beneficio, desde o inicio do investimento até aos anos em apreciação (...) Assim,
para os anos de 2007 e 2008, apenas são de considerar o valor das reintegrações e amortizações do
investimento de 500.00,00 €, durante todo o tempo em que a legislação está em vigor (...) Consultados
os mapas de reintegrações e amortizações dos anos de 2007 e 2008 foram retirados os bens adquiridos
no ano de 2001, com reintegrações praticadas naqueles exercícios, cuja soma dos valores de aquisição
perfazem 500.000,00 € (...)

Nada mais se deu como provado.
Há agora que apreciar o recurso que nos vem dirigido.
A principal questão que se coloca nos presentes autos, passa por saber se, o incentivo/beneficio
fiscal estabelecido na alínea c) do n.º 1 do art.º 43.º do EBF que se substancia na majoração, em 30%,
das amortizações efectuadas sobre bens de investimento até ao limite de 500.000€, se este limite que
se reporta ao valor do investimento realizado no período de vigência do regime e não ao valor das
amortizações praticadas.
Sobre esta questão, ainda que na vigência de anterior legislação entretanto revogada, mas que
dispunha em sentido precisamente idêntico, já se pronunciou este Tribunal no seu acórdão datado de
02/05/2012, recurso n.º 0883/11, em sentido precisamente oposto àquele que foi propugnado na sentença recorrida.
Considerando a identidade da situação fáctica, bem como a aplicação de normas legais cujo texto
é idêntico, não se vê, agora, que se possa decidir de modo diferente, uma vez que não há razões de facto
ou jurídicas que imponham uma diferente decisão.
Assim, seguir-se-á de perto o que se escreveu naquele acórdão, mantendo-se, as referências aos
anteriores preceitos legais, para que melhor se perceba a evolução legislativa, que manteve as normas
inalteradas (também entretanto o preceito legal em apreço foi revogado pelo n.º 1 do artigo 146º da
Lei n.º 64-B/2011 de 30/12, não relevando já, contudo, esta revogação para o caso dos autos porque os
factos se reportam a período anterior).
Com interesse, escreveu-se nesse acórdão:
“A Lei n.º 171/99 veio estabelecer «medidas de combate à desertificação humana e incentivadoras da recuperação acelerada das zonas do interior», medidas essas que «incidem sobre a criação de
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infra-estruturas, o investimento em actividades produtivas, o estímulo à criação de emprego estável
e incentivos à instalação de empresas e à fixação de jovens» – cfr. os nºs. 1 e 2 do art. 1º (as medidas
previstas nesta Lei n.º 171/99 vieram a ser regulamentadas na sua execução pelo DL n.º 310/2001, de
10/12; cfr., ainda, a Portaria n.º 170/2002, de 28/2).
Concretizando uma de tais medidas incentivadoras, dispõe o art. 8º da citada Lei n.º 171/99:
«1 - As amortizações relativas a despesas de investimentos até 100 milhões de escudos dos sujeitos passivos de IRC que exerçam a título principal a sua actividade nas áreas beneficiárias podem ser
abatidas, com a majoração de 30%, ao rendimento colectável referente ao exercício;
2 - Excluem-se dos investimentos relevantes para o limite do número anterior as despesas efectuadas com a aquisição de terrenos e de veículos ligeiros de passageiros.»
Ora, salvo o devido respeito, não se vê que do texto da lei se possa concluir que o limite de 100
milhões de escudos ali previsto respeite ao valor das amortizações praticadas, pois que, em regra, a
preposição «até» serve para ligar dois elementos da oração, subordinando-os, isto é, no caso, ligando
os elementos «despesas de investimento» até «100 milhões de escudos». Pelo que sempre será este o
sentido que decorre da própria interpretação literal e do elemento gramatical do texto legal: na norma
em causa consagra-se um benefício substanciado na majoração, em 30%, das amortizações relativas a
despesas de investimento até ao referido limite, ou seja, este limite do incentivo reporta-se ao valor do
investimento realizado no período de vigência do regime e não, como entendeu a sentença, ao valor
das amortizações praticadas.
E que é este o sentido da norma resulta, igualmente, quer do disposto no n.º 2 do mesmo artigo 8º,
que refere que se excluem «dos investimentos relevantes para o limite do número anterior…», quer do
texto da alínea c) do art. 39º-B do EBF [aditado pela Lei n.º 53-A/2006, de 29/12 (É de salientar que
a Lei n.º 171/99 previa inicialmente um período de vigência limitado ao período compreendido entre
1/1/2000 e o final do ano de 2003, mas foi sucessivamente prorrogada até final de 2006, tendo esta matéria dos benefícios em razão da interioridade passado a integrar o EBF quando, pela Lei n.º 53-A/2006,
de 29/12, foi aditado ao mesmo EBF o então art. 39º-B (actual art. 43º), cuja alínea c) do seu n.º 1 tem
a redacção acima transcrita.)] – e que constitui a alínea c) do n.º 1 do actual art. 43º do mesmo EBF
– onde se dispõe que «As reintegrações e amortizações relativas a despesas de investimentos até (euro)
500.000, com exclusão das respeitantes à aquisição de terrenos e de veículos ligeiros de passageiros,
dos sujeitos passivos de IRC que exerçam a sua actividade principal nas áreas beneficiárias podem ser
deduzidas, para efeitos da determinação do lucro tributável, com a majoração de 30%».
Acresce que, como bem nota a recorrente, a acolher-se o entendimento constante da sentença,
no sentido de que se «a intenção do legislador tivesse sido aquela que a FP lhe dá tinha legislado da
seguinte forma: As despesas de investimentos até 500.000,00 € dos sujeitos passivos de IRC que exerçam a título principal a sua actividade nas áreas beneficiárias podem ser abatidas, com a majoração de
30%, ao rendimento colectável referente ao exercício», estar-se-ia a considerar a dedução integral do
valor das despesas de investimento, acrescidas estas da majoração de 30%, apesar de o normativo se
reportar ao custo fiscal amortizações.
E, ao invés do que, igualmente, sustenta a recorrida na contestação (cfr. fls. 154 e ss.), também
não convencem os argumentos de que a norma, assim interpretada, implicaria que o legislador estaria
a atribuir um benefício fiscal sem saber quanto é que o mesmo representa em termos quantitativos, ou
de que é violado o princípio da igualdade por os equipamentos terem taxas de amortização diferentes
(haveria sujeitos passivos que teriam um benefício fiscal superior, em função do equipamento investido), ou, ainda, de que aquela interpretação também significaria a atribuição de um benefício fiscal sem
qualquer expressão e bastante longe do que é permitido pelo Regulamento CE 69/2001 da Comissão.
Com efeito, em relação ao princípio constitucional da igualdade (art. 13º da CRP), que proíbe o
tratamento desigual de situações merecedoras de igual tratamento, ou seja, proíbe discriminações de
tratamento, diferenciações sem fundamento material bastante, não se vê que haja violação desta disposição pelo facto de duas empresas que invistam iguais montantes terem um benefício fiscal efectivo
diferente se os equipamentos que o investimento abrange tiverem diferentes taxas de amortização, além
de que, como bem consta do parecer técnico da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas, referenciado
pela Fazenda Pública, a lei não impõe qualquer critério na escolha dos investimentos beneficiados,
podendo a empresa, dentro do referido limite, escolher os bens cujas amortizações poderão usufruir da
majoração de 30% para efeitos de determinação do rendimento colectável.
E também não se vê que o argumento relacionado com a certeza quantitativa do benefício fiscal
que se pretende atribuir a cada sujeito passivo ou o argumento relacionado com a atribuição de um
benefício fiscal longe do que é permitido pelo Regulamento CE 69/2001 da Comissão, sejam determinantes para acolher a interpretação pretendida pela recorrente. Na verdade, nada a esse respeito se
colhe do texto dos citados diplomas legais ou do Preâmbulo do DL n.º 310/2001, texto esse que, como
se disse, aponta, antes, para a interpretação sustentada pela recorrente.
Em suma, considerando o disposto no art. 9º do CCivil, que impõe a reconstituição do pensamento
legislativo a partir dos textos, tendo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que
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a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada, não podendo, contudo, ser
considerado o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência
verbal, ainda que imperfeitamente expresso, é de concluir que a sentença recorrida enferma do erro de
julgamento que a recorrente lhe imputa, procedendo, portanto, as Conclusões do recurso.”.
Face a estes argumentos expendidos no acórdão citado, que tratou de situação em que as partes
eram as mesmas e os procedimentos seguidos foram exactamente iguais, também agora devemos chegar
à mesma conclusão, isto é, concluindo por revogar a sentença recorrida.
E concluindo-se pela revogação da sentença recorrida nesta parte, importa que os autos desçam
ao Tribunal a quo, face à insuficiência da matéria de facto, para que, após a pertinente especificação
da factualidade relevante, sejam apreciadas as restantes questões, tal como peticionado pela recorrida
na conclusão 9. das suas contra-alegações.
Nestes termos, acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e, julgando improcedente a impugnação quanto aos fundamentos apreciados, ordenar a baixa dos autos ao
Tribunal “a quo” para que, apurada e especificada a factualidade alegada, sejam decididas as questões
cujo conhecimento foi omitido.
Custas pela recorrida.
D.N.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Acção Administrativa Especial. Recurso Jurisdicional. Competência.
Sumário:
I — No regime dos recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à
jurisdição administrativa e tributária é aplicável o regime previsto no CPTA como
legislação subsidiária, por força do disposto na alínea c) do artigo 2.º do CPPT.
II — O recurso per saltum previsto no artigo 151.º do CPTA só é admitido desde que
se encontrem preenchidos os requisitos seguintes: (i) o fundamento do recurso
consista apenas na violação de lei substantiva ou processual; (ii) o valor da causa,
fixado segundo os critérios estabelecidos nos arts. 32.º e segs., seja superior a
três milhões de euros ou seja indeterminável (n.º 1 do artigo 151.º); (iii) incida
sobre decisão de mérito; (iv) o processo não verse sobre questões de funcionalismo
público ou de segurança social (n.º 2 do artigo 151.º).
III — A tal não obsta o disposto nos artigos 26.º e 38.º do ETAF, pois, sendo certo que
a repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos,
nada obsta a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição
hierárquica, regulem de modo que conduza a resultado diverso (como sucede, v.g.,
no artigo 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão
do n.º 2 do artigo 279.º do CPPT).
Processo n.º 1267/13-30.
Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral.
Recorrido: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), inconformada, recorreu da sentença do TAF de
Loulé datada de 29 de Abril de 2013, que absolvendo a ré da instância, rejeitou a acção administrativa
especial, que havia sido por si intentada, tendo em vista obter a anulação do despacho proferido pela
Subdirectora-Geral da Direcção de Serviços do Imposto Municipal Sobre Imóveis (IMI), de 14 de
Setembro de 2012, que lhe indeferiu o recurso hierárquico que interpôs contra a decisão que indeferira
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o reconhecimento de isenção de IMI relativamente ao prédio urbano inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 3584 da freguesia da Luz, Concelho de Tavira, bem como a condenação da Administração
a isentar de IMI o mesmo imóvel.
Alegou, tendo concluído como se segue:
I - Quanto aos despachos de folhas 37 e 67 dos autos
1. A decisão adoptada é grosseiramente ilegal pelo que deve ser ordenada a sua reparação com
reposição imediata do valor exigido a mais.
2. Constituirá lapso grosseiro erigir-se como fonte de direito, como o faz o aresto recorrido, “a
lista elaborada pelo Ministério da Justiça que identifica os grandes litigantes por, em 2011, ter dado
origem a mais de 500 processos”.
3. Não poderá integrar-se a previsão normativa do n.º 3 do artigo 13º do CCJ que diz o seguinte
“Nas acções propostas por sociedades comerciais”, quanto a uma entidade que alegou e provou a
sua qualidade de Pessoa Colectiva de Utilidade Pública (PCUP), cujo regime se encontra previsto no
Decreto-Lei n.º 460/77, de 07.11, fazendo uso de uma lista elaborada pelo Ministério da Justiça?
4. A recorrente é uma associação, por definição, posto que de contrário nunca seria PCUP conforme despacho que se juntou aos autos. As normas que lhe são aplicáveis são as citadas na PI, mas
não o Código das Sociedades Comerciais.
5. O que é comprovado em termos de cadastro no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, conforme
cópia do cartão de pessoa colectiva que se juntou aos autos com a designação de Documento n.º 1.
6. E pelo registo na qualidade de PCUP na 1ª Conservatória do Registo Comercial, conforme
certidão que se juntou aos autos com a designação de Documento n.º 2.
7. Só nas acções interpostas no TAF de Loulé é que foram prolatadas decisões como as que ora
se discutem, ou seja, de que a autora porque “consta da lista elaborada pelo Ministério da Justiça que
identifica os grandes litigantes por, em 2011, ter dado origem a mais de 500 processos” integra a previsão normativa da norma do n.º 3 do artigo 15º do CCJ;
8. Em todos os demais tribunais1 inclusivé recursos, a taxa de justiça é liquidada e paga considerando “Acções Declarativas (A - Acções Declarativas - Tabela I Com redução de 10% para processos
nos termos do art. 6º/3 do R.C.P.”, ou seja, não se considera a Autora como grande litigante.
II - Quanto ao aresto de folhas 123 a 133
1. Quanto ao ponto II-B do aresto - Não deveria dar-se por provado ou não provado algo que
constitui um erro, uma falha ou uma maquinação de uma parte, lesiva da outra, sobretudo porque o
recurso hierárquico foi o único meio de reacção indicado na notificação que constitui o Documento
n.º 3 em anexo à PI.
2. A Autora tem cerca de 130 processos iguais a correr em todos os TAF. Juntam-se em anexo a
título de exemplo 3 notificações recebidas de SF da área das DF de Aveiro, Porto e Coimbra Todas elas
indicam o prazo de 90 dias para impugnar, sendo que muitas especificam a diferença entre impugnação
e AAE, como é o caso de Coimbra — Documento n.º 1 com 3 laudas.
3. Junta-se ainda a título de exemplo 3 casos de notificações da DF de Faro todas elas insuficientes
e ilegais, por não conterem os meios de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado – Documento n.º 2 com 3 laudas.
4. Todos os Serviços de Finanças e todas as Direcções de Finanças em Portugal cumprem a lei e
só a Direcção de Finanças de Faro tem um comportamento diferente.
5. Diz o n.º 2 dó artigo 36º do CPPT que as “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”
6. Ora, o douto aresto recorrido, partindo de uma notificação insuficiente da AT — vidé documento n.º 5/1 — vem dar como provado um facto (um erro) da AT e fazer reverter esse erro contra o
contribuinte, contra a Autora.
7. O contribuinte seguiu o ÚNICO meio o recurso hierárquico - indicado na notificação da decisão de indeferimento do SF de Tavira. Não existia outro meio segundo a AT, porque senão teria sido
indicado ex vi n.º 2 do artigo 36 do CPPT!
8. Na notificação da decisão do recurso hierárquico a Direcção de Finanças de Faro incumpre a
lei e não indica os meios de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado.
9. O douto aresto dá como provada a ilegalidade e percute-se, reverte essa maquinação contra a
Autora.
10. A Autora só teria que dizer que se a Direcção de Finanças de Faro não cumpriu a lei quanto
ao conteúdo da notificação deveria tê-lo feito.
11. Ou presumir que o não fez por lapso tendo em conta a actuação uniforme de todas as outras
Direcções de Finanças e SF! Ou seja, agiu de boa-fé como veio a agir.
12. Posto que todos os Serviços de Finanças e todas as Direcções de Finanças em Portugal cumprem a lei e só a Direcção de Finanças de Faro tem um comportamento especial e diferente.
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13. De que ninguém, muito menos numa decisão judicial, pode aproveitar contra a Autora, contribuinte.
14. Quanto ao ponto II - 2 do aresto — Deve dar-se como provado que o Chefe do Serviço de
Finanças de Tavira no seu despacho de Março de 2012 indicou como único meio de reacção, nos termos
do n.º 2 do artigo 46º do CPPT: “poderá, querendo, apresentar recurso hierárquico do referido
despacho, nas termos do artigo 66º do CPPT”
15. Há um tratamento desigual por quem selecionou a matéria de facto provada e não provada. Aqui
não seleciona esta parte como “provada” e depois vem selecionar como “não provada” uma actuação
omissiva da AT que constitui uma ilegalidade, depois revertida contra a Autora.
16. Sendo que esta que é nesta sequência que a Autora veio considerar, de boa-fé, tendo em conta
o uniforme comportamento de todos os demais SF e Direcções de Finanças, que se não disse deveria
ter dito!
17. Quanto à natureza meramente confirmativa da decisão sobre o recurso hierárquico
- A decisão que indefere o recurso hierárquico não é meramente confirmativa da anterior do Chefe
de Finanças de Tavira, porquanto difere da sua fundamentação, pelo que nunca poderia aplicar-se o
artigo 53º do CPTA, até porque o acto notificado, o de MA apenas indicava como meio de reacção o
recurso hierárquico.

18. Os fundamentos são diferentes: no primeiro caso entende-se que o rendimento é secundário,
no outro entende-se que não se apresentaram meios probatórios suficientes.
III - O que está em causa nestes autos
1. O Montepio Geral-Associação Mutualista e a sua Caixa Económica anexa são “UMA UNIDADE
com as funções de realizar as FINALIDADES do MONTEPIO” —artigo 2º da PI — Deliberação do
Conselho de Administração Fiscal.
2. Em termos de natureza jurídica as entidades MG-AM e sua CEMG anexa, tendo como base
a atividade (fim imediato ou objeto), o MG-AM insere-se nas “outras atividades complementares
de segurança social” e a sua CE anexa insere-se em “outra intermediação monetária”, sendo ambas
consideradas instituições financeiras nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 97º do Código do IRC.
3. Sendo pacífico que o MG-AM é uma IPSS que prossegue fins de previdência e beneficência,
verifica-se que a CEMG a ele anexa, tem a mesma natureza ou carácter como resulta dos pareceres
acima referidos e que aqui se dão por reproduzidos.
4. Ambas as entidades prosseguem ou comungam os mesmos fins, os do Montepio Geral, sendo
uma e a mesma unidade económico funcional, como o entendeu o Conselho de Administração Fiscal
na deliberação citada no artigo 2º da PI.
5. n.º 2 do artigo 52 do EBF; “O reconhecimento dos benefícios fiscais pode ter lugar por acto
administrativo ou por acordo entre a Administração e os interessados, tendo, em ambos os casos, efeito
meramente declarativo, salvo quando a lei dispuser em contrário”. Ou seja, no caso, não é a AT que
tem o poder para dizer o que cabe ou não no âmbito do benefício fiscal.
Essa amplitude dimana da lei da AR, neste caso a Lei 151/99, de 14.12, uma vez que o acto de
reconhecimento do benefício tem sempre efeito meramente declarativo.
6. As normas sobre benefícios fiscais admitem interpretação extensiva (artigo 10º do EBF)
7. A atual lei das caixas económicas, o Decreto-Lei 136/79, de 18 de Maio, em lado algum diz que
as caixas económicas têm ou mantêm personalidade jurídica e estatutos próprios, mas também não o
proíbe, podendo dispôr dos órgãos sociais homólogos e estar integradas na própria estrutura orgânica
e funcional prevista nos estatutos das entidades a que estão anexas.
8. A CEMG integra o sector social da economia, não tem fins lucrativos. Os bancos comerciais
do sector privado lucrativo integram o sector privado da economia. Não há comparação possível. Nem
se pode colocar aqui em causa o princípio da igualdade porque se trata de situações muito diferentes.
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9. Sendo os elementos literais das normas isentivas de IMI e IMT idênticos, ocorrendo que
quanto à isenção do IMI, o EBF (redacção que vem desde 1989) diz mais que a lei da AR alínea d) do
artigo 1º da Lei 151/99 de 14.12:“Contribuição autárquica - hoje IMI de prédios urbanos destinados
à realização dos seus fins estatutários”,
10. Surpreende como o Réu sabendo como sabe que em sede de IMT a isenção é SEMPRE conferida às PCUP, quer os bens sejam para instalações próprias, quer sejam para arrendamento (ou seja,
sirvam para produzir proveitos de uso exclusivo para a entidade), bastando apresentar uma acta onde
se declare o fim (é suficiente a mera declaração) venha dizer (na contestação) que se não fosse como
entende então todos os prédios tinham isenção.
11. No caso, a isenção de IMI das PCUP, a sua amplitude, resulta da lei que é a alínea d) do
artigo 1º da Lei 151/99 de 14.12 (Lei da AR publicada em 1999) por força do n.º 2 do artigo 5º do
EBF, onde não se usa o termo “directamente” que é ainda usado na alínea e) do n.º 1 da artigo 44º
do EBF que vem desde a primeira redacção do EBF (1989).
12. No caso do IMT a lei prevê a forma como se integra o conceito da “directa e imediata” afectação
do bem aos fins. Refere o artigo 10 n.º 2 alínea b) do CIMT que esse desiderato se comprova: “b) Nos
casos a que se referem as alíneas d), e) e f) do artigo 6º, de documento comprovativo da qualidade do
adquirente e de certidão ou cópia autenticada da deliberação sobre a aquisição onerosa dos bens,
da qual conste expressa e concretamente o destino destes.”
13. No caso do IMI a lei não tem uma norma igual à alínea b) do n.º 2 dó artigo 10º do CIMT.
E hão será preciso porque a alínea d) do artigo 1º da Lei 151/99, de 14,12, não coloca limitações ao
benefício fiscal.
14. Diz que pode ser concedida isenção de “Contribuição autárquica — hoje IMI - de prédios
urbanos destinadas à realização dos seus fins estatutários”.
15. Se a lei da AR que tem competência exclusiva sobre a matéria não coloca entraves à amplitude
do benefício não poderá a lei ordinária, anterior (EBF com redacção de 1989) colocá-los tendo em conta
o n.º 2 do artigo 5º do EBF. O reconhecimento do benefício tem efeito meramente declarativo.
16. Mas mesmo considerando a redacção da alínea e) do n.º 1 do artigo 44º do EBF, ou seja, mesmo
que se considerasse em vigor a expressão “directamente” ter-se-ia que aplicar o mesmo critério que a
AT tem para interpretar e aplicar a norma de isenção de IMT, porque tem uma literalidade igual e mais
restritiva (no IMI fala-se em “directamente” no IMT fala-se em “direta e imediatamente”.
17. No parecer acima reproduzido o que se pretende dizer é que o termo “directa” não causa
problemas alguns porque se entende que aí cabem os prédios para instalações, para locação ou para
revenda, ou seja, para obter proveitos para a PCUP.
18. Dir-se-á que a CEMG não pode exercer actividade de compra de prédios para revenda. Não
pode, nem quer. O que acontece é o funcionamento do mecanismo do artigo 18º da Lei das Caixas
Económicas Decreto-Lei n.º 137/79, de 18.05). Pode adquirir os imóveis para recuperar créditos e
tem que os vender no prazo de 3 anos. No ínterim pode locá-los, mas tem que os alienar, certamente
tentando obter mais-valias se possível.
19. A actividade/objecto da CEMG é um meio para obter proveitos para entregar ao Montepio
Geral — AM, que é o detentor a 100% do seu capital institucional (não capital social/ acções ou quotas).
20. Ou seja, ter-se-á que aplicar a doutrina do parecer acima reproduzido parcialmente, por interpretação extensiva da lei.
21. Quer seja por aplicação do regime da Lei 151/99, quer seja pela aplicação extensiva do regime
de IMT ao IMI quanto à prova suficiente do destino dos bens (mera declaração exarada ou não em acta)
o certo é que, no caso dos autos deveria a AT conferir o benefício fiscal.
22. Foram violadas as disposições legais a que se aduziu nas conclusões supra se interpretadas
de forma diferente à que é proposta nestas alegações.
Termos em que, deve julgar-se provada e não provada a factualidade acima indicada, considerando-se a decisão sobre a matéria de facto alterada ou não escrita na parte que viola a lei, anulando-se o
aresto recorrido e julgando-se a acção procedente nos termos constantes do pedido inserto na petição
inicial, assim se fazendo a costumeira Justiça.
Contra-alegou a recorrida, tendo concluído:
a) O Serviço de Finanças de Tavira ao proceder à notificação do sujeito passivo CAIXA ECONOMICA, MONTEPIO GERAL, do indeferimento do recurso hierárquico, entendeu que não era
possível indicar qualquer meio de defesa, em virtude de perante aquele acto, não haver possibilidade
de impugnação por qualquer via, fosse, contenciosa, fosse, administrativa.
b) O que aqui está em causa é se o acto de indeferimento do recurso hierárquico praticado pela
Subdirectora Geral, pode ser impugnado ou se, se trata de um mero acto confirmativo da decisão da
Chefe do Serviço de Finanças de Tavira e, por isso, inimpugnável.
c) Nos termos do artigo 67º/1 do CPPT, as decisões dos Órgãos da AT são susceptíveis de recurso
hierárquico e o mesmo, salvo disposição em contrário, tem natureza meramente facultativa e efeito
devolutivo.
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d) Assim, quando existe reclamação graciosa e subsequente recurso hierárquico, a decisão impugnável é a decisão secundária que decide aquela reclamação ou recurso hierárquico e não o acto primário
que é impugnado, tratando-se, assim, de um regime distinto do estabelecido no nº4 do artigo 59º do
CPTA. Em que, no caso da impugnação administrativa, o acto impugnável continua a ser o acto primário
e não o que decidiu essa impugnação. Fora destes casos, o uso da reclamação graciosa e respectivo
recurso hierárquico pelo interessado suspende o prazo para impugnação do acto primário (artigo 59º/4
do CPTA) e a pendência da impugnação administrativa não obsta a que seja feita impugnação contenciosa (artigo 59º/5 do CPTA).
e) E no caso sub judice poderia ou não a recorrente ter impugnado contenciosamente o acto do
chefe do Serviço de Finanças, ou seja, o acto primário?
f) Para responder a esta questão temos de nos socorrer do artigo 54º do CPPT, sobre a impugnação
unitária, em que “só há impugnação contenciosa do acto final do procedimento, que afecte imediatamente a esfera patrimonial do contribuinte, fixando a posição final da Administração Tributária perante
este, definindo os seus direitos ou deveres” Jorge Lopes de Sousa in “Código de Procedimento e de
Processo Tributário Anotado e Comentado”, I Volume, 6ª Edição, fls. 467. Assim, a impugnabilidade
imediata de actos procedimentais não lesivos só é admitida quando haja “disposição expressa em sentido
diferente” (artigo 54º do CPPT).
g) No caso das decisões sobre pedidos de reconhecimento de benefícios fiscais, podem ser impugnadas através de recurso hierárquico, sendo este meramente facultativo (artigo 67º/1 do CPPT que
está em sintonia com o artigo 80º da LGT), o que implica que a decisão proferida sobre o recurso que
confirme o acto impugnado não é susceptível de impugnação contenciosa. Porém, a decisão do pedido
de reconhecimento, como acto administrativo com repercussões na esfera jurídica do interessado, é
passível de impugnação contenciosa imediata nos termos do artigo 95º/1 e 2 al.f) da LGT.
h) Assim, poderia a ora recorrente ter apresentado Acção Administrativa Especial do acto praticado
pelo Chefe do Serviço de Finanças, pois a impugnação administrativa considerada facultativa — recurso hierárquico — deve ser rejeitada por o acto impugnado ser meramente confirmativo, carecendo
de definitividade horizontal.
i) Além do mais, como refere a sentença recorrida, nunca a AT notificou a Autora para apresentar
Acção Administrativa Especial do Recurso Hierárquico, visto este ser meramente confirmativo do acto
do Chefe do Serviço de Finanças e, portanto, inimpugnável.j) Entende a recorrente que a decisão de
indeferimento do recurso hierárquico não é meramente confirmativa da anterior do Chefe do Serviço
de Finanças de Tavira, porquanto difere na sua fundamentação, pelo que nunca poderia aplicar-se o
artigo 53º do CPTA, até porque o acto notificado, o do Chefe do Serviço de Finanças, apenas indicava
como meio de reacção o recurso hierárquico.
k) A sentença recorrida considerou que o acto secundário era meramente confirmativo do acto
primário, pelo que, tendo este acto o lesivo — sido notificado e impugnado pela Autora, a impugnação
deve ser rejeitada nos termos do artigo 53º do CPTA.
l) Nos termos do artigo 76º do CPPT conjugado com a al.d) do n.º 1 do artigo 97º/1 al.d) do
mesmo diploma legal, a Impugnação judicial é o meio adequado para impugnar contenciosamente uma
decisão proferida em recurso hierárquico, quando está em causa a legalidade de um acto de liquidação,
sendo possível recorrer à Acção Administrativa Especial nos casos de “indeferimento total ou parcial
ou da revogação de isenções ou outros benefícios fiscais, quando dependentes de reconhecimento da
administração tributária, bem como de outros actos administrativos relativos a questões tributárias
que não comportem apreciação da legalidade do acto de liquidação”, nos termos da al.p) do citado
artigo 97º.
m) O CPTA, no artigo 59º/4 prevê que “A utilização de meios de impugnação administrativa
suspende o prazo de impugnação contenciosa do acto administrativo, que só retoma o seu curso com
a notificação da decisão proferida sobre a impugnação administrativa ou com o decurso do respectivo
prazo legal”. Assim, perante um acto administrativo, com o qual o interessado não se conforma, pode
reagir imediatamente pela via judicial, ou impugnar administrativamente através, designadamente, e
como é o caso dos autos, de recurso hierárquico. Neste ultimo caso, o prazo para impugnar contenciosamente suspende-se até à notificação da decisão do recurso, a fim de que não fique precludida a
possibilidade de, em caso de indeferimento do mesmo, ainda poder vir impugnar contenciosamente o
acto relativamente ao qual havia interposto recurso hierárquico.
n) A este propósito o Conselheiro Jorge Lopes de Sousa in Código de Procedimento e de Processo
Tributário Anotado e Comentado, I Volume, 6ª Edição, pag. 607, vem referir o seguinte: “Nestes casos
em que deve ser utilizada a acção administrativa especial, se o acto primário que foi impugnado administrativamente através do recurso hierárquico foi mantido, nos mesmos termos (quer por não ter sido
proferida qualquer decisão no prazo legal, quer por ter sido confirmada expressamente o acto primário
sem alteração de fundamentação) o acto impugnável será o acto primário”.
o) Impõe-se aqui uma palavra sobre a tipologia dos actos administrativos em causa. Assim, os
actos primários são aqueles que versam pela primeira vez sobre uma determinada situação da vida.
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Quando a Administração se pronuncia pela primeira vez sobre uma situação da vida. Quanto aos actos
secundários, são aqueles que versam sobre um acto primário anteriormente praticado: têm por objecto
um acto primário preexistente, ou então versam sobre uma situação que já tinha sido regulada através
de um acto primário. Diogo Freitas do Amaral in Curso de Direito Administrativo, volume II. Relativamente às várias categorias de actos secundários aquele autor considera que o acto confirmativo é o
acto administrativo através pelo qual um órgão da Administração reitera e mantém em vigor um acto
administrativo anterior. Pag. 298 e 299 de obra citada.
p) Ora, os actos confirmativos são considerados como actos horizontalmente não definitivos, visto
tratar-se de actos que são posteriores ao acto definitivo já praticado.
q) É importante caracterizar os contornos do acto confirmativo. Ou seja, para que um acto administrativo possa ser considerado como confirmativo e não definitivo, e, portanto, inimpugnável, é
necessário que se verifiquem os seguintes requisitos: a) Que o acto confirmado seja definitivo; b) Que
o acto confirmado fosse do conhecimento do interessado, de modo a poder impugna-lo; c) Que entre o
acto confirmado e o acto confirmativo haja identidade de sujeitos, de objecto e de decisão.
r) Ou seja, o acto confirmativo, para assim se designar, exige identidade de resolução dada a
um caso concreto entre os mesmos sujeitos, identidade de fundamentação da decisão, identidade das
circunstancias ou pressupostos de facto da decisão, identidade da disciplina jurídica vigente à data da
prática de ambos os factos, de tal forma que o segundo acto se limite a reiterar o primeiro, sem nada
acrescentar ao seu conteúdo. (Acórdão do TCA Sul de 20/04/2012, n.º 00212/09.1 BFMDL in www.
dgsi,pt).
s) No caso dos autos verifica-se que, por um lado, não só a recorrente não alega factos novos em
relação ao segundo acto, como este não inova em nada em relação ao primeiro acto que lhe foi notificado através do ofício n.º 008589568 de 23/03/2012 (fls. 3 do PA). E entre ambos existe identidade
de sujeitos, de fundamentação da decisão, bem como das circunstâncias e pressupostos da decisão,
não tendo o acto impugnado inovado no que quer que seja em relação ao acto que lhe foi comunicado
e notificado.
t) Porém, a recorrente considera que a fundamentação num e noutro acto são diferentes, pelo que
o segundo acto não pode ser confirmativo do primeiro acto. No primeiro acto — praticado pela Chefe
do Serviço de Finanças de Tavira - o pedido de isenção de IMI foi indeferido com fundamento em:
“Suposições de ganhos eventuais, temporários ou com alguma probabilidade de sucederem, titulam um
rendimento secundário que nada tem a ver com a realização directa dos fins da instituição financeira
Caixa Económica Montepio Geral”. Ou seja, não foi reconhecida a isenção prevista no artigo 44º/1
al.e) do E.B.F. por o prédio não realizar directamente os fins da Autora. No acto secundário (o indeferimento do recurso hierárquico) fundamentou-se por remissão para anterior Informação e Pareceres,
que mantiveram a fundamentação do acto recorrido Assim, constatamos na Informação n.º 1258/2012
é referido o seguinte: “…o prédio tem de ser afecto directamente à realização dos fins estatutários do
Montepio Geral — Associação Mutualista, Instituição Particular de Solidariedade Social, situação
que não se verifica, dado o prédio não estar a ser utilizado para os fins da instituição, mas tendo como
objectivo a sua alienação para a eventual realização de mais valias, por parte da Instituição Financeira — Caixa Económica Montepio Geral é de se manter o acto recorrido por não estarem reunidos
os condicionalismos da al.e) do n.º 1 do artigo 44º do EBF.”
u) Estamos, assim, perante um acto que manteve os sujeitos, a causa de pedir e a valoração jurídica
efectuada pelo acto primário.
v) O acto administrativo, objecto do recurso hierárquico, é que definiu a situação jurídica do caso
concreto — a não isenção de IMI - sendo que o acto que indeferiu o referido recurso e ora impugnado,
em nada acrescenta ou retira a esse acto, antes mantendo na ordem jurídica a resolução individual e
concreta constante desse acto.
w) Na realidade, a recorrente socorreu-se de uma parte da fundamentação do despacho recorrido
que faz parte do Parecer n.º 391/2012. Não constatou que anteriormente a este parágrafo, o Chefe de
Divisão refere “Confirmo e concordo”. Ora, com esta expressão não só confirmou e concordou com
análise efectuada anteriormente na informação n.º 1258/2012, como o próprio parecer desenvolve o
mesmo raciocínio da análise feita na própria informação. Entendeu-se também aqui não reconhecer
a isenção prevista no artigo 44º/1 al.e) do E.B.F., por o prédio não realizar directamente os fins da
recorrente, motivo pelo qual foi mantido o acto primário.
x) Aliás, o próprio parecer refere que o acto recorrido se mantém válido e eficaz, não se reconhecendo a isenção prevista no artigo 44º/1 al.e) do E.B.F. O próprio parecer da Directora de Serviços
refere o seguinte: “Com base nos fundamentos invocados na presente informação e parecer o recurso
hierárquico deverá ser indeferido mantendo-se a decisão recorrida com todas as consequências legais”.
Tal como o despacho ora impugnado proferido pela Subdirectora-Geral que refere manter o despacho
recorrido.
y) Assim, conclui-se que o acto impugnado é um acto meramente confirmativo, enquadrável no
artigo 53º do CPTA, e por essa razão inimpugnável, obstando ao conhecimento do mérito.
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z) Ora, como bem refere a sentença recorrida, o acto secundário, objecto dos presentes autos, é
meramente confirmativo do acto primário, pelo que, tendo este acto — o lesivo — sido notificado e
impugnado pela Autora, a presente impugnação deve ser rejeitada nos termos do aludido artigo 53º
do CPTA.
aa) A questão em apreço nos autos, consiste em saber se a fracção autónoma inscrita na matriz
predial urbana sob o artigo 3584, da freguesia da Luz e concelho de Tavira, inscrito pelo facto de se
destinar a venda e à realização de mais valias, visa ou não a realização directa e imediata dos fins do
ora recorrente.
bb) O legislador fala em prédios destinados directamente aos fins dessas pessoas colectivas.
cc) A recorrente refere que, os seus fins estatutários, são (artigo 5º da p.i.):
«Conceder e garantir através de modalidades individuais e colectivas, benefícios de segurança
social e de saúde destinados a prevenir ou a reparar as consequências da verificação de factos contingentes relativos à vida e à saúde dos associados e seus familiares, e dos beneficiários por aqueles
designados;
-Prosseguir outras formas de protecção social e de promoção da melhoria da qualidade de vida,
através da organização e gestão de equipamentos, serviços e obras sociais e outras actividades que
visem principalmente o desenvolvimento cultural, moral, intelectual e físico dos associados e seus
familiares, e dos beneficiários por aqueles designados, em especial das crianças, jovens, idosos e
deficientes; Contribuir para a resolução dos problemas habitacionais dos associados; Gerir regimes
profissionais complementares das prestações garantidas pela segurança social e outras formas colectivas
de protecção social.».
dd) Como se deduz, aqui não se inclui a compra e venda de imóveis, por tal não lhe ser permitido,
enquanto associação mutualista com fins filantrópicos.
ee) A fracção destina-se a fim indirecto da recorrente, pelo que, não pode a mesma beneficiar da
requerida isenção de IMI.
ff) De acordo com o alegado, na Lei n.º 151/99, a isenção não implica a afectação directa do imóvel,
mas somente que os prédios adquiridos sejam destinados à realização dos seus fins estatutários.
gg) Ora, o EBF não só consigna a isenção em causa, como regula e sistematiza todo o procedimento atinente à sua concessão, concretizando desta forma a disposição genérica constante da Lei
151/99 de 14/9.
hh) Relembrando o preâmbulo do Estatuto dos Benefícios Fiscais, conclui-se que a Lei 151/99,
de 14/09 não pretendeu revogar o normativo constante da alínea e), do n.º 1 do art.44º do EBF, mas tão
só actualizar o regime de regalias e isenções fiscais das pessoas colectivas de utilidade pública. Deste
modo, a interpretação da Lei 151/99 de 14/09 é indissociável do art.44º do EBF.
ii) Decorre das als. e) e f) do n.º 1 do artigo 44º do E.B.F., que os prédios destinados directamente
à realização dos fins de pessoas colectivas de mera utilidade pública, bem como as instituições particulares de solidariedade social, beneficiam de isenção de IMI.
jj) Com efeito, a questão cinge-se fundamentalmente à interpretação e aplicação da alínea e), do
n.º 1, do art. 44º do EBF que prevê a isenção de IMI de que sejam titulares as pessoas colectivas de
utilidade pública administrativa e as de mera utilidade pública, quanto aos prédios ou parte de prédios
destinados directamente à realização dos seus fins.
kk) A isenção do art. 44º, nº1, alínea e) do EBF abrange as pessoas colectivas de utilidade pública
administrativa e mera utilidade pública, relativamente aos prédios destinados à realização dos seus fins.
ll) Tal quer dizer que não é a totalidade dos prédios detidos pelas pessoas colectivas de mera
utilidade pública que está abrangida pela isenção, mas apenas os que estiverem directamente afectos
a realização dos seus fins.
mm) Tal isenção tem natureza selectiva, já que depende do requisito da afectação dos prédios aos
fins específicos da pessoa colectiva. A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) não é uma IPSS
com personalidade jurídico-tributária própria, constituindo antes um centro autónomo de direitos e
deveres em matéria tributária.
nn) De facto o art. 10º, nº1, alínea b) do IRC anteriormente à redacção dada pelo art. 113º da Lei
64-B/2011, de 30 de Dezembro, isentava de IRC as IPSS e entidades anexas bem como as pessoas
colectivas legalmente equiparadas às IPSS. Ao dizer que a isenção de IRC abrangia não apenas as IPSS
como as entidades anexas, a anterior redacção do CIRC, no art. 10º, n.º 1 reconhecia expressamente
que as entidades anexas às IPSS tinham independência jurídico-tributária das IPSS.
oo) De facto, a CEMG não é uma IPSS mas uma instituição financeira. Actua em concorrência
no mercado financeiro com as demais instituições financeiras que estão sujeitas e não isentas de IMI.
pp) O referido art. 15º da Lei 64-B/2011, de 30 de Dezembro, revogou a isenção de IRC anteriormente aplicável às entidades anexas às IPSS. Os rendimentos provenientes da sua actividade
financeira passaram a ser sujeitos às normas gerais de tributação, o que resulta logicamente da sua
natureza empresarial.
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qq) Manteria, no entanto, a CEMG a condição de pessoa colectiva de mera utilidade pública
que lhe tinha sido reconhecida por despacho do Primeiro-Ministro publicado no Diário da República,
II Serie, n.º 243, de 22 de Outubro de 1991.
rr) A Caixa Económica está sujeita ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras (RGICSF), aprovado pelo art. 1º do Decreto - Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, sem
prejuízo das especificadas dos arts. 3º, alínea b), 4º, n.º 2, 19º, alínea b), 29º e 41º de que resulta não
estarem obrigadas a adoptar a forma de sociedade anónima e não disporem do chamado passaporte
comunitário, do que resulta não poderem exercer a sua actividade noutros países da União Europeia,
através de sucursais ou em regime de livre prestação de serviços.
ss) A qualidade de utilidade pública da CEMG não lhe advém obviamente do exercício de uma
actividade financeira. De outro modo, todas as restantes instituições de crédito deveriam partilhar, por
um princípio de igualdade, de idêntico reconhecimento de utilidade pública.
tt) Resulta tal utilidade pública do art. 4º dos Estatutos, de acordo com o qual devem colocar à
disposição do Montepio Geral, uma instituição de solidariedade social (IPSS), os resultados dos seus
exercícios, feitas as deduções estatutariamente previstas, para que este os aplique na realização dos seus
fins. Assim, a prossecução pela CEMG de fins de utilidade pública é meramente indirecta. Tais fins são
directamente prosseguidos pelo Montepio Geral, com os fundos entregues pela CEMG.
uu) O fundamento da declaração de utilidade pública da CEMG não tem a ver, assim, com a
actividade financeira à qual os bens imóveis de que é proprietária estão legalmente afectos. Inexiste,
assim, qualquer conexão directa entre tais bens imóveis e o fundamento da declaração de utilidade
pública da CEMG.
vv) Os rendimentos prediais ou de mais-valias, gerados respectivamente pelo arrendamento ou
venda desses bens imóveis, não são necessariamente aplicados nos fins de solidariedade social desenvolvidos pelo Montepio Geral.
ww) Outra conclusão dependeria da verificação cumulativa dos seguintes três pressupostos: a) Tais
rendimentos estarem obrigatoriamente afectos ao Montepio Geral; b) Deverem ser obrigatoriamente
entregues pela CEMG ao Montepio Geral, sem qualquer possibilidade legal de serem retidos pela
CEMG; c) O Montepio Geral não poder desenvolver, ainda que acessoriamente, qualquer actividade
empresarial. Ora, esses rendimentos não são receita do Montepio Geral. O que é receita do Montepio
Geral é o resultado do exercício da CEMG de que esses rendimentos são apenas um elemento componente. É o que resulta do art. 36º dos Estatutos, que dispõe que um mínimo do resultado de exercício
é reserva legal e um mínimo de 5 % reserva especial, podendo igualmente a CEMG proceder a outras
reservas, sem qualquer limite quantitativo.
xx) Nos termos do art. 3º, n.º 1, dos seus Estatutos, o Montepio Geral, para auxiliar a realização
dos seus fins: dispõe de uma caixa económica anexa, com personalidade jurídica e estatutos próprios,
denominada Caixa Económica Montepio Geral pode criar estabelecimentos dele dependentes; pode
constituir rendas vitalícias e pode deter participações financeiras.
yy) Segundo o n.º 2, pode também o Montepio Geral para a prossecução dos seus fins pode, designadamente: fazer aplicações mobiliárias e imobiliárias; contrair empréstimos e desenvolver outras
iniciativas e realizar todos os actos e contratos legalmente permitidos. Existem, assim, no património
do Montepio e CEMG bens imóveis que apenas indirectamente estão afectos a fins de utilidade pública.
zz) Outra solução esvazia o conteúdo restritivo da limitação da isenção de IMI aos bens
imóveis directamente - e não indirectamente - aplicados nos fins de utilidade pública prosseguidos
pela pessoa colectiva.
aaa) Todos os bens imóveis da propriedade da pessoa colectiva de utilidade pública estariam
abrangidos pela isenção, a não ser, na hipótese absurda de a pessoa colectiva prosseguir, com violação
do seu estatuto e do princípio da especialidade, fins privados.
bbb) A Lei 151/99, no art. 1º, prevê que “Sem prejuízos de outros benefícios previstos na restante
legislação aplicável, podem ser concedidas às pessoas colectivas de utilidade pública as seguintes
isenções”, (...)“d) Contribuição Autárquica de prédios urbanos destinados à realização dos seus fins
estatutários”, e o EBF concretiza e densifica a isenção de IMI no art. 44º, n.º 1, als. e) e f), com a exigência de que a isenção se destine aos imóveis daquelas instituições que directamente estejam afectos
aos fins estatutários, e não a todos e quaisquer imóveis que integrem o seu património.
ccc) Ambos os normativos referem que a isenção do IMI (Contribuição Autárquica) tem como um
dos pressupostos previstos estarem os prédios destinados à realização dos fins estatutários das pessoas
colectivas de utilidade pública, o que se compagina com a ratio do benefício de isenção do imposto,
concedido para tutela de interesses públicos extra fiscais relevantes que sejam considerados superiores
ao da própria tributação que impedem, como resulta da definição de benefício fiscal.
ddd) A recorrente, tal como na p.i., faz um paralelismo entre o IMI e o IMT relativamente à isenção
das pessoas colectivas de utilidade pública. A orientação da Administração Tributária, em matéria de
IMT, ínsita no parecer jurídico da Direcção de Serviços de Consultoria Jurídica e Contencioso (DSCJC),
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citado pela recorrente tanto na p.i., como no presente recurso, vai no sentido de que os imóveis deverão
ser afectos de forma directa e imediata aos fins estatutários da pessoa colectiva.
eee) Quanto à questão também lateral, do CIMT exigir para a concessão da isenção de IMT para
as PCUP e para as IPSS certidão ou cópia autenticada da deliberação sobre a aquisição onerosa dos
bens, da qual conste expressa e concretamente o destino destes e pretender que este procedimento se
aplique em sede de IMI, temos a dizer o seguinte: IMI e IMT são impostos distintos quanto à natureza
da sua obrigação, enquanto no IMI a obrigação é duradoura no IMT é instantânea. Ora, por forma a
provar antes do acto translativo da propriedade o fim a que se destina o bem, a lei optou por uma prova
irrefutável e expedita para o acto de aquisição que se pretende isentar. No IMI, imposto de obrigação
duradoura, os pressupostos da isenção tem de se manter ao longo do tempo e a prova mais eficaz é
aquela que é obtida através da fiscalização externa.
fff) Por outro lado, o benefício fiscal em apreço não é automático, mas de reconhecimento oficioso, o que implica a verificação dos pressupostos de que depende a sua concessão pela entidade
competente para o seu reconhecimento, onde se insere, o efectivo destino do imóvel a comprovar pela
entidade beneficiária.
ggg) As isenções são reconhecidas oficiosamente desde que verificados determinados condicionalismos, contidos no n.º 4, do art.44º do EBF, tais como: inscrição do prédio na matriz em nome
das entidades beneficiadas, que os prédios se destinem directamente à realização dos seus fins e que
seja feita a prova da sua natureza jurídica, razão pela qual reveste natureza declarativa do direito ao
benefício fiscal.
hhh) Não tendo, a recorrente diligenciado no sentido de comprovar qual o efectivo destino do
bem não poderá beneficiar da isenção a que alude o art.44º, n.º 1, alínea e) do EBF.
iii) Desta forma, a Administração Tributária ao ter decidido não conceder a isenção requerida,
com fundamento na não afectação do imóvel directamente aos fins da entidade beneficiária, não violou
qualquer entendimento pugnado pela Administração Tributária, designadamente o constante do Parecer
emanado pela DSCJC e instruções veiculadas pela Direcção de Serviços da Património, limitando-se a
verificar os pressupostos de que depende a concessão da isenção, constantes do art.44º, nº44 do EBF.
Nestes termos e nos mais de Direito, deve ser indeferido o presente recurso jurisdicional, mantendo-se, por consequência, o despacho de indeferimento do pedido de isenção de IMI, por ser legal e conforme a alínea e) do art. 44º do EBF.
O Ministério Público não emitiu parecer.
Foi oficiosamente suscitada a excepção da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo
Tribunal para conhecer do presente recurso, cfr. fls. 222, nada tendo dito as partes quanto à mesma.
Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
1.
No dia 1 de Fevereiro de 2012, a Caixa Económica Montepio Geral requereu ao Chefe do Serviço
de Finanças de Tavira o reconhecimento oficioso de isenção de IMI do prédio urbano sito em Palmeira,
freguesia da Luz, inscrito na matriz predial sob o artigo 3584 – cfr. fls. 3 do Recurso Hierárquico
apenso aos autos.
2.
Em 19 de Março de 2012, o Chefe do Serviço de Finanças de Tavira indeferiu o requerimento
referido em 1. com os seguintes fundamentos:
“Suposições de ganhos eventuais, temporários ou com alguma probabilidade de sucederem,
titulam um rendimento secundário que nada tem a ver com a realização directa dos fins da instituição
financeira Caixa Económica Montepio Geral” – cfr. fls. 3 e 6 do apenso.
3.
No dia 10 de Abril de 2012, a Caixa Económica Montepio Geral dirigiu ao Ministro das Finanças
Recurso Hierárquico interposto contra a decisão identificada em 2. – cfr. fls. 1-2 e 6 do apenso.
4.
Em 2 de Maio de 2012, o Director de Finanças de Faro decidiu não revogar o acto reclamado e
remeter o Recurso Hierárquico para a Direcção de Serviços do IMI – cfr. fls. 8-11 do apenso.
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5.
No dia 25 de Junho de 2012, na Direcção de Serviços do IMI foi elaborada a Informação
n.º 1262/2012, que aqui se dá por integralmente reproduzida, e que, no que ora interessa, tem o seguinte teor:
“(…)
A recorrente é uma pessoa colectiva de utilidade pública, anexa a uma Instituição Particular
de Solidariedade Social, conforme declaração inserta no Diário da República, II Série, n.º 243, de
22-10-1991.
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 44.º do EBF, onde se enquadra a recorrente, têm direito
a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis os prédios ou parte dos prédios destinados directamente à realização dos seus fins e esta isenção é de reconhecimento oficioso desde que verificados os
pressupostos.
Para efeitos da referida isenção, o prédio tem que estar afecto directamente à realização dos fins
estatutários do Montepio Geral – Associação Mutualista, Instituição Particular de Solidariedade Social,
situação que não se verifica, dado o prédio não estar a ser utilizado para os fins da instituição, mas
tendo como objectivo a sua alienação para eventual realização de mais-valias, por parte da Instituição
Financeira – Caixa Económica Montepio Geral.
V – CONCLUSÃO:
Pelo exposto, sou de parecer que é de manter o acto recorrido, negando-se assim provimento ao
recurso hierárquico, por não estarem reunidos os condicionalismos da alínea e) do n.º 1 do artigo 44.º
do EBF.
(…)” – cfr. fls. 12-15 do apenso.
6.
Em 13 de Agosto de 2012, foi elaborado na Direcção de Serviços do IMI o Parecer n.º 390/2012,
o qual se dá aqui por integralmente reproduzido e que, no que ora interessa, tem o seguinte teor:
“Confirmo e concordo.
A recorrente não apresenta meios probatórios suficientes a demonstrar que o prédio objecto do
pedido de isenção se destinou directamente à realização dos fins meritórios da declaração de utilidade
pública.
(…)
Ora, sendo a recorrente uma instituição financeira cujo objecto social manifestamente transcende
a actividade mutualista, a alienação do prédio em causa potenciará proventos cuja afectação directa
ocorrerá na esfera da actividade financeira que prossegue.
Assim atentos os factos e fundamentos aduzidos na presente informação, não se vislumbrando
vícios assacáveis ao acto de não reconhecimento da isenção prevista no artigo 44.º, n.º 1, alínea e),
do EBF, considero ser de indeferir o recurso hierárquico, subsistindo válido e eficaz o acto recorrido.
(…)” – cfr. fls. 16 do apenso.
7.
Em 24 de Agosto de 2012, a substituta da Directora de Serviços exarou sobre a Informação
n.º 1262/2012 referida no ponto 5, o seguinte despacho:
“Concordo. Com base nos fundamentos expostos na presente informação e parecer, o recurso
hierárquico deverá ser indeferido, mantendo-se a decisão recorrida com todas as consequências legais.
À consideração superior.” – cfr. fls. 12 do apenso.
8.
No dia 14 de Setembro de 2012, sobre a Informação n.º 1262/2012 referida no ponto 5, foi exarado
pela Subdirectora Geral o seguinte despacho – acto impugnado:
“Concordo. Nos termos e com os fundamentos expostos na presente informação e pareceres nela
exarados, indefiro o recurso hierárquico.
Mantenho o despacho recorrido com todas as consequências legais.”
– cfr. fls. 12 do apenso
9.
Esta decisão foi notificada à Autora através do Ofício n.º 1139/4942/2012 2012-09-28, o qual se
dá aqui por integralmente reproduzido e que, no que ora interessa, tem o seguinte teor:
“Assunto: Recurso hierárquico 1139201210000065 contra decisão proferida em processo de
isenção

2856
Fica V. Exa. por este meio notificado do teor do Despacho proferido em 14 de Setembro de 2012,
de que se junta cópia, pela Sra. Subdirectora Geral, da Direcção de Serviços do Imposto Municipal
sobre Imóveis, proferida no Recurso Hierárquico do despacho de indeferimento do processo de isenção
2428532” – cfr. fls. 17 do apenso.
Não se provou que:
A.
A Administração Fiscal tenha informado a Autora que o prazo para interpor a Acção Administrativa
Especial seria de 90 dias a contar da decisão que decidiu o Recurso Hierárquico.
Nada mais se levou ao probatório.
Há agora que conhecer da excepção da incompetência em razão da hierarquia, oportunamente
suscitada.
No momento próprio equacionou-se esta questão tendo presente o disposto no art. 151º do CPTA, e
bem assim a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal quanto à mesma, vertida, entre outros, nos
acórdãos datados de 12/02/2014 e 15/01/2014, respectivamente, recursos n.ºs 01847/13 e 01495/12.
Mais recentemente foi reafirmada esta jurisprudência, entre outros, nos acórdãos datados de
09/07/2014, recursos, nºs. 0165/14 e 01007/12, os quais subscrevemos.
Também agora se seguirá o mesmo entendimento e a mesma linha de raciocínio, terminando-se,
a final, por concluir pela incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal, sendo que se
seguirá de muito perto o que se deixou escrito naqueles acórdãos.
A acção administrativa especial é regulada pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 97.º do CPPT («O recurso contencioso dos actos administrativos em matéria tributária, que não comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação,
da autoria da administração tributária, compreendendo o governo central, os governos regionais e os
seus membros, mesmo quando praticados por delegação, é regulado pelas normas sobre processo nos
tribunais administrativos».), sendo que, por força do disposto no art. 191.º do CPTA («A partir da
data da entrada em vigor deste Código, as remissões que, em lei especial, são feitas para o regime do
recurso contencioso de anulação de actos administrativos consideram-se feitas para o regime da acção
administrativa especial».), a remissão que nesta norma é feita para o regime do recurso contencioso tem
de considerar-se feita para o regime da acção administrativa especial (Neste sentido, JORGE LOPES
DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora,
6.ª edição, volume II, anotação 4 ao art. 97.º, pág. 35.).
O presente recurso é interposto da sentença proferida na acção administrativa especial instaurada
em ordem à declaração de que a Autora se encontra isenta de IMI quanto a determinado imóvel.
Ou seja, o presente recurso jurisdicional, interposto da decisão proferida no âmbito de uma acção
administrativa especial, encontra-se sujeito às regras previstas no CPTA, como resulta do estatuído no
n.º 2 do art. 279.º do CPPT («Os recursos dos actos jurisdicionais sobre meios processuais acessórios
comuns à jurisdição administrativa e tributária são regulados pelas normas sobre processo nos tribunais
administrativos».).
Com efeito, a acção administrativa especial constitui um meio processual comum à jurisdição
administrativa e tributária e do art. 278.º do CPPT resulta inequivocamente que o regime de recursos
que nele se encontra previsto só se aplica aos processos regulados nesse mesmo Código. Pelo que, na
falta de indicação do regime de recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à jurisdição administrativa e tributária há aplicar o regime previsto no CPTA como legislação subsidiária,
por força do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT.
Aliás, o n.º 2 do art. 97.º do CPPT impõe que se aplique às acções administrativas especiais (antigo
recurso contencioso) o regime previsto nas normas sobre processo nos tribunais administrativos, e nesse
regime inserem-se, naturalmente, as normas referentes aos recursos jurisdicionais que nesses processos
sejam interpostos (Sobre esta matéria, cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de
Processo Tributário Anotado e Comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, II volume, anotação 14 i2) ao
art. 97.º, pág. 49, e IV volume, anotação 3 ao art. 279.º, pág. 321.).
Neste contexto, importa ter em conta o disposto no art. 151.º, n.º 1, do CPTA, segundo o qual o
recurso per saltum para o Supremo Tribunal Administrativo só pode ocorrer «Quando o valor da causa
seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável e as partes, nas suas alegações, suscitem
apenas questões de direito (...)».
Como referem MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA
(Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativo, 3.ª edição, Almedina, 2010, anotação
1 ao art. 151.º, pág. 999.), este recurso per saltum só é admitido desde que se encontrem preenchidos
os seguintes requisitos: «(a) o fundamento do recurso consista apenas na violação de lei substantiva ou
processual; (b) o valor da causa, fixado segundo os critérios estabelecidos nos artigos 32.º e seguintes,
seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável (artigo 151.º, n.º 1); (c) incida sobre decisão
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de mérito; (d) o processo não verse sobre questões de funcionalismo público ou de segurança social
(artigo 151.º, n.º 2)».
No caso, o valor da acção é de € 30.000,01, que foi o indicado na petição inicial, mas o que se
pretende em concreto com a acção consiste na obtenção de um benefício económico (isenção de IMI)
perfeitamente determinado e determinável.
Assim sendo, atento o disposto no art. 31.º, n.º 2, alínea c) do CPTA («2 - Atende-se ao valor da
causa para determinar:
[…]
c) Se cabe recurso da sentença proferida em primeira instância e que tipo de recurso».) e no já
citado n.º 1 do art. 151.º do mesmo código, verifica-se uma circunstância que, desde logo, exclui que o
recurso possa assumir-se como uma revista a dirigir ao Supremo Tribunal Administrativo e impondo-se,
consequentemente, observar o disposto no n.º 3 do mesmo art. 151.º do CPTA, segundo o qual «Se,
remetido o processo ao Supremo Tribunal Administrativo, o relator entender que as questões suscitadas ultrapassam o âmbito da revista, determina, mediante decisão definitiva, que o processo baixe ao
Tribunal Central Administrativo, para que o recurso aí seja julgado como apelação, com aplicação do
disposto no artigo 149.º».
Concluímos, portanto, pela incompetência, em razão da hierarquia, desta Secção de Supremo
Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso, sendo competente para o seu conhecimento
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul.
Nem se diga que ao caso não se aplica o disposto no art. 152.º do CPTA por a distribuição da
competência entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, no que
se refere ao contencioso tributário, dever ser a que resulta dos arts. 26.º e 38.º do ETAF, motivo por que
sempre competiria à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer
dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com exclusivo fundamento em matéria
de direito [cfr. art. 26.º, alínea b) do ETAF] e à Secção de Contencioso Tributário dos tribunais centrais
administrativos conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários, salvo o disposto na referida
alínea b) do art. 26.º [cfr. art. 38.º, alínea a) do ETAF].
Na verdade, sendo certo que a repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos, nada
obsta a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição hierárquica (Apesar de o
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais ter sido aprovado por lei (Lei n.º 13/2002, de 15 de
Fevereiro) e o Código de Procedimento e de Processo Tributário o ter sido por decreto-lei (Decreto-Lei
n.º 433/99, de 26 de Outubro), entre a lei e o decreto-lei não existe relação de hierarquia. Para maior
desenvolvimento, J. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1983, pág. 166 e segs.), regulem de modo que conduza a resultado diverso noutras situações,
como sucede, v.g., no art. 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão do
n.º 2 do art. 279.º do CPPT.
Do exposto resulta que o presente recurso jurisdicional deve baixar ao Tribunal Central Administrativo Sul, para aí ser julgado como apelação.
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário acordam, em conferência, em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente para conhecer do presente recurso e
ordenar a baixa dos autos ao competente Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do Contencioso
Tributário), para que o recurso aí seja julgado como apelação (n.º 3 do art. 151.º do CPTA).
Custas pela recorrente, com T.J. em 1 UC.
D.N.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Ascensão Lopes — Dulce Neto.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Acção Administrativa Especial. Recurso jurisdicional. Competência.
Sumário:
I — No regime dos recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à
jurisdição administrativa e tributária é aplicável o regime previsto no CPTA como
legislação subsidiária, por força do disposto na alínea c) do artigo 2.º do CPPT.
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II — O recurso per saltum previsto no artigo 151.º do CPTA só é admitido desde que
se encontrem preenchidos os requisitos seguintes: (i) o fundamento do recurso
consista apenas na violação de lei substantiva ou processual; (ii) o valor da
causa, fixado segundo os critérios estabelecidos nos artigos 32.º e seguintes, seja
superior a três milhões de euros ou seja indeterminável (n.º 1 do artigo 151.º);
(iii) incida sobre decisão de mérito; (iv) o processo não verse sobre questões de
funcionalismo público ou de segurança social (n.º 2 do artigo 151.º).
III — A tal não obsta o disposto nos artigos 26.º e 38.º do ETAF, pois, sendo certo que
a repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos,
nada obsta a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição
hierárquica, regulem de modo que conduza a resultado diverso (como sucede, v.g.,
no artigo 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão
do n.º 2 do artigo 279.º do CPPT).
Processo n.º 1283/13-30.
Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral.
Recorrido: AT — Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Caixa Económica Montepio Geral, recorreu da sentença do TAF de Loulé datada de 29 de Abril
de 2013, que rejeitando a acção administrativa especial, por si interposta contra o Ministério das Finanças, pedindo a anulação do despacho da Subdirectora-Geral da Direcção de Serviços do IMI, de 14 de
Setembro de 2012, que lhe indeferiu o recurso hierárquico que interpôs contra a decisão que indeferira
o reconhecimento da isenção de IMI relativamente ao prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo 3260 da freguesia da Luz, concelho de Tavira e ainda a condenação da Administração a isentar
de IMI o mesmo imóvel, absolvendo o réu da instância.
Alegou, tendo concluído como se segue:
I - Quanto ao despacho de folhas 38
1. A decisão adoptada é grosseiramente ilegal pelo que deve ser ordenada a sua reparação com
reposição imediata do valor exigido a mais.
2. Constituirá lapso grosseiro erigir-se como fonte de direito, como o faz o aresto recorrido, “a
lista elaborada pelo Ministério da Justiça que identifica os grandes litigantes por, em 2011, ter dado
origem a mais de 500 processos”.
3. Não poderá integrar-se a previsão normativa do n.º 3 do artigo 13º do CCJ que diz o seguinte
“Nas acções propostas por sociedades comerciais”, quanto a uma entidade que alegou e provou a
sua qualidade de Pessoa Colectiva de Utilidade Pública (PCUP), cujo regime se encontra previsto no
Decreto-Lei n.º 460/77, de 07.11, fazendo uso de uma lista elaborada pelo Ministério do Justiça?
4. A recorrente é uma associação, por definição, posto que de contrário nunca seria PCUP conforme despacho que se juntou aos autos. As normas que lhe são aplicáveis são as citadas na PI, mas
não o Código das Sociedades Comerciais.
5. O que é comprovado em termos de cadastro no Registo Nacional de Pessoas Colectivas, conforme
cópia do cartão de pessoa colectiva que se juntou aos autos com a designação de Documento n.º 1.
6. E pelo registo na qualidade de PCUP na 1ª Conservatória do Registo Comercial, conforme
certidão que se juntou aos autos com a designação de Documento n.º 2.
7. Só nas acções interpostas no TAF de Loulé é que foram prolatadas decisões como as que ora
se discutem, ou seja, de que a autora porque “consta da lista elaborada pelo Ministério da Justiça que
identifica os grandes litigantes por, em 2011, ter dado origem a mais de 500 processos” integra a previsão
normativa da norma do n.º 3 do artigo 15º do CCJ 8. Em todos os demais tribunais, inclusive recursos, a
taxa de justiça é liquidada e paga considerando “Acções Declarativas (A Acções Declarativas) - Tabela
I - Com redução de 10% para processos nos termos do art. 6º/3 do R.CP.”, ou seja, não se considera
a Autora como grande litigante.
II Quanto ao aresto de folhas 97 a 107
1. Quanto ao ponto II-B do aresto — Não deveria dar-se por provado ou não provado algo que
constitui um erro, uma falha ou uma maquinação de uma parte, lesiva da outra, sobretudo porque o
recurso hierárquico foi o único meio de reacção indicado na notificação que constitui o Documento
n.º 3 em anexo à PI.
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2. A Autora tem cerca de 130 processos iguais a correr em todos os TAF. Juntam-se em anexo a
título de exemplo 3 notificações recebidas de SF da área das DF de Aveiro, Porto e Coimbra. Todas elas
indicam o prazo de 90 dias para impugnar, sendo que muitas especificam a diferença entre impugnação
e AAE, como é o caso de Coimbra — Documento n.º 1 com 3 laudas.
3. Junta-se ainda a título de exemplo 3 casos de notificações da DF de Faro: todas elas insuficientes
e ilegais) por não conterem os meios de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado — Documento n.º 2 com 3 laudas.
4. Todos os Serviços de Finanças e todas as Direcções de Finanças em Portugal cumprem a lei e
só a Direcção de Finanças de Faro tem um comportamento diferente.
5. Diz o n.º 2 do artigo 36 do CPPT que as “As notificações conterão sempre a decisão, os seus
fundamentos e meios de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado bem como o indicação do
entidade que o praticou e se o fez no uso de delegação ou subdelegação de competências”.
6. Ora, o douto aresto recorrido partindo de uma notificação insuficiente da AT — vidé documento n.º 5/1 — vem dar como provado um facto (um erro) da AT e fazer reverter esse erro contra o
contribuinte, contra a Autora.
7. O contribuinte seguiu o ÚNICO meio o recurso hierárquico - indicado na notificação da decisão de indeferimento do SF de Tavira. Não existia outro meio segundo a AT, porque senão teria sido
indicado ex vi n.º 2 do artigo 36º do CPPT!
8. Na notificação da decisão do recurso hierárquico a Direcção de Finanças de Faro incumpre a
lei e não indica os meios de defesa e prazo para reagir contra o acto notificado.
9. O douto aresto dá como provada a ilegalidade e percute-se, reverte essa maquinação contra a
Autora.
10. A Autora só teria que dizer que se a Direcção de Finanças de Faro não cumpriu a lei quanto
ao conteúdo da notificação deveria tê-lo feito.
11. Ou presumir que o não fez por lapso tendo em conta a actuação uniforme de todas as outras
Direcções de Finanças e SF! Ou seja, agiu de boa-fé como veio a agir.
12. Posto que todos os Serviços de Finanças e todas as Direcções de Finanças em Portugal cumprem a lei e só a Direcção de Finanças de Faro tem um comportamento especial e diferente.
13. De que ninguém, muito menos numa decisão judicial, pode aproveitar contra a Autora, contribuinte.
14. Quanto ao ponto II 2 do aresto — Deve dar-se como provado que o Chefe do Serviço de
Finanças de Tavira no seu despacho de Março de 2012 indicou como único meio de reacção, nos termos
do n.º 2 do artigo 46º do CPPT: “poderá, querendo, apresentar recurso hierárquico do referido
despacho, nos termos do artigo 66º do CPPT”.
15. Há um tratamento desigual por quem selecionou a matéria de facto provada e não provada. Aqui
não seleciona esta parte como “provada” e depois vem selecionar como “não provada” uma actuação
omissiva da AT que constitui uma ilegalidade, depois revertida contra a Autora.
16. Sendo que esta que é nesta sequência que a Autora veio considerar, de boa-fé, tendo em conta
o uniforme comportamento de todos os demais SF e Direcções de Finanças, que se não disse deveria
ter dito!
17. Quanto à natureza meramente confirmativa da decisão sobre o recurso hierárquico - A
decisão que indefere o recurso hierárquico não é meramente confirmativa da anterior do Chefe de
Finanças de Tavira, porquanto difere da sua fundamentação, pelo que nunca poderia aplicar-se o
artigo 53º do CPTA, até porque o acto notificado, o de MA apenas indicava como meio de reacção o
recurso hierárquico.

2860
18. Os fundamentos são diferentes: no primeiro caso entende-se que o rendimento é secundário,
no outro entende-se que não se apresentaram meios probatórios suficientes.
III - O que está em causa nestes autos
1. O Montepio Geral-Associação Mutualista e a sua Caixa Económica anexa são “UMA UNIDADE
com as funções de realizar as FINALIDADES do MONTEPIO” —artigo 2º da PI — Deliberação do
Conselho de Administração Fiscal.
2. Em termos de natureza jurídica as entidades MG-AM e sua CEMG anexa, tendo como base
a atividade (fim imediato ou objeto), o MG-AM insere-se nas “outras atividades complementares de
segurança social” e a sua CE anexa insere-se em “outra intermediação monetária”, sendo ambas consideradas instituições financeiras nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 97º do Código do IRC.
3. Sendo pacífico que o MG-AM e uma IPSS que prossegue fins de previdência e beneficência,
verifica-se que a CEMG a ele anexa, tem a mesma natureza ou carácter como resulta dos pareceres
acima referidos e que aqui se dão por reproduzidos.
4. Ambas as entidades prosseguem ou comungam os mesmos fins, os do Montepio Geral, sendo
uma e a mesma unidade económico funcional, como o entendeu o Conselho de Administração Fiscal
na deliberação citada no artigo 2º da PI.
5. n.º 2 do artigo 5º do EBF: “O reconhecimento dos benefícios fiscais pode ter lugar por acto
administrativo ou por acordo entre a Administração e os interessados, tendo, em ambos as casos, efeito
meramente declarativo, salvo quando a lei dispuser em contrário”. Ou seja, no caso, não é a AT que
tem o poder para dizer o que cabe ou não no âmbito do benefício fiscal. Essa amplitude dimana da lei
da AR, neste caso a Lei 151/99, de 14.12, uma vez que o acto de reconhecimento do benefício tem
sempre efeito meramente declarativo.
6. As normas sobre benefícios fiscais admitem interpretação extensiva (artigo 10º do EBF)
7. A atual lei das caixas económicas, o Decreto-Lei 136/79, de 18 de Maio, em lado algum diz que
as caixas económicas têm ou mantêm personalidade jurídica e estatutos próprios, mas também não o
proíbe, podendo dispôr dos órgãos sociais homólogos e estar integradas na própria estrutura orgânica
e funcional prevista nos estatutos das entidades a que estão anexas.
8. A CEMG integra o sector social da economia, não tem fins lucrativos. Os bancos comerciais
do sector privado lucrativo integram o sector privado da economia. Não há comparação possível.
Nem se pode colocar aqui em causa o princípio da igualdade porque se trata de situações muito
diferentes.
9. Sendo os elementos literais das normas isentivas de IMI e IMT idênticos, ocorrendo que
quanto à isenção do IMI, o EBF (redacção que vem desde 1989) diz mais que a lei da AR alínea d) do
artigo 1º da Lei 151/99 de 14.12):“Contribuição autárquica - hoje IMI - de prédios urbanos destinadas
à realização dos seus fins estatutários”,
10. Surpreende como o Réu sabendo como sabe que em sede de IMT a isenção é SEMPRE conferida às PCUP, quer os bens sejam para instalações próprias, quer sejam para arrendamento (ou seja,
sirvam para produzir proveitos de uso exclusivo para a entidade), bastando apresentar uma acta onde
se declare o fim (é suficiente a mera declaração) venha dizer (na contestação) que se não fosse como
entende então todos os prédios tinham isenção.
11. No caso, a isenção de IMI das PCUP, a sua amplitude, resulta da lei que é a alínea d) do
artigo 1º da Lei 151/99 de 14.12 (Lei da AR publicada em 1999) por força do n.º 2 do artigo 5º do
EBF, onde não se usa o termo “directamente” quê é ainda usado na alínea e) do n.º 1 do artigo 44º
do EBF que vem desde a primeira redacção do EBF (1989).
12. No caso do IMT a lei prevê a forma como se integra o conceito da “directa e imediata” afectação
do bem aos fins. Refere o artigo 10º n.º 2 alínea b) do CIMT que esse desiderato se comprova: “b) Nos
casos a que se referem as alíneas d), e) e f) do artigo 6.º, de documento comprovativo da qualidade do
adquirente e de certidão ou cópia autenticada da deliberação sobre a aquisição onerosa dos bens,
da qual conste expressa e concretamente o destino destes.”
13. No caso do IMI a lei não tem uma norma igual à alínea b) do n.º 2 do artigo 10º do CIMT.
E não será preciso porque a alínea d) do artigo 1 da Lei 151/99, de 14.12, não coloca limitações ao
benefício fiscal.
14. Diz que pode ser concedida isenção de “Contribuição autárquica — hoje IMI de prédios
urbanos destinados à realização dos seus fins estatutários”.
15. Se a lei da AR que tem competência exclusiva sobre a matéria não coloca entraves à amplitude
do benefício não poderá a lei ordinária, anterior (EBF com redacção de 1989) colocá-los tendo em conta
o n.º 2 do artigo 5º do EBF. O reconhecimento do benefício tem efeito meramente declarativo.
16. Mas mesmo considerando a redacção da alínea e) do n.º 1 do artigo 44º do EBF, ou seja, mesmo
que se considerasse em vigor a expressão “directamente” ter-se-ia que aplicar o mesmo critério que a
AT tem para interpretar e aplicar a norma de isenção de IMT, porque tem uma literalidade igual e mais
restritiva (no IMI fala-se em “directamente” no IMT fala-se em “direta e imediatamente”.
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17. No parecer acima reproduzido o que se pretende dizer é que o termo “directa” não causa
problemas alguns porque se entende que aí cabem os prédios para instalações, para locação ou para
revenda, ou seja, para obter proveitos para a PCUP.
18. Dir-se-á que a CEMG não pode exercer actividade de compra de prédios para revenda. Não
pode, nem quer. O que acontece é o funcionamento do mecanismo do artigo 18º da Lei das Caixas
Económicas (Decreto-Lei n.º 137/79, de 18.05). Pode adquirir os imóveis para recuperar créditos e
tem que os vender no prazo de 3 anos. No ínterim pode locá-los, mas tem que os alienar, certamente
tentando obter mais-valias se possível.
19. A actividade/objecto da CEMG é um meio para obter proveitos para entregar ao Montepio
Geral — AM, que é o detentor a 100% do seu capital institucional (não capital social/ acções ou quotas).
20. Ou seja, ter-se-á que aplicar a doutrina do parecer acima reproduzido parcialmente, por interpretação extensiva da lei.
21. Quer seja por aplicação do regime da Lei 151/99, quer seja pela aplicação extensiva do regime
de IMT ao IMI quanto à prova suficiente do destino dos bens (mera declaração exarada ou não em acta)
o certo é que, no caso dos autos deveria a AT conferir o benefício fiscal.
22. Foram violadas as disposições legais a que se aduziu nas conclusões supra se interpretadas
de forma diferente à que é proposta nestas alegações.
Termos em quê, deve julgar-se provada e não provada a factualidade acima indicada, considerando-se a decisão sobre a matéria de facto alterada ou não escrita na parte que viola a lei, anulando-se o
aresto recorrido e julgando-se a acção procedente nos termos constantes do pedido inserto na petição
inicial, assim se fazendo a costumeira, Justiça!
Contra-alegou a recorrida, da seguinte forma:
I - Da Matéria de Facto Provada e Não Provada
1ºA ora Recorrente, nas alegações de recurso jurisdicional deduzidas, começa por impugnar a
sentença recorrida por não ter dado como provado que “A Administração Fiscal tenha informado a
Autora que o prazo para interpor a Acção Administrativa Especial seria de 90 dias a contar da decisão
que decidiu o Recurso Hierárquico”
2ºA sentença sob recurso teve por base os documentos trazidos aos autos que, como se refere,
“não foram impugnados pelas partes e não há indícios que ponham em causa a sua genuinidade” e
“não constar dos autos qualquer notificação que refira que o prazo para deduzir a Acção é de 90 dias
contados da decisão do Recurso Hierárquico”, cfr. Pontos II-B e II-C da sentença.
3ºNão se afigura que a sentença recorrida tenha incorrido em erro de facto uma vez que, na Verdade,
não se encontra nos autos do processo qualquer notificação com o teor do referido pela Recorrente.
4ºNenhuma censura merece a sentença “a quo” na selecção e verificação dos factos provados e
não provados, que assentou exclusivamente no teor da notificação do acto de indeferimento do Chefe
do Serviço de Finanças de Tavira, de 19/03/2012, efectivada pelo ofício n.º 008589575, por carta registada RY173736607PT, e da notificação de indeferimento do recurso hierárquico, operada pelo ofício
n.º 1139/494472012, de 28/09/2012.
5ºAo contrário do que se refere na petição de recurso jurisdicional para justificar a interposição
de recurso para esse Supremo Tribunal Administrativo e não para o Tribunal Central Administrativo
Sul, as questões de facto levantadas não se “subsumem a erros de direito ou melhor erros na aplicação
do direito”,
6ºÉ que não pode a Recorrente arguir uma eventual deficiente ou incorrecta notificação da decisão
proferida pelo Chefe do Serviço de Finanças relativamente “aos meios de defesa e prazo para reagir
do acto notificado”, por, de facto, estar em causa, nos presentes autos, um acto secundário, meramente
confirmativo do acto primário proferido pelo Chefe do SF de Tavira, cfr. ponto 3 do probatório.
7ºA sentença recorrida analisou correctamente a natureza confirmativa do acto secundário ao realçar
que “no caso dos autos, o acto primário indeferiu o requerimento de reconhecimento da isenção do IMI
com fundamento em que ‘Suposições de ganhos eventuais, temporários ou com alguma probabilidade
de sucederem, titulam um rendimento secundário que nada tem a ver com a realização directa dos fins
da instituição financeira Caixa económica Montepio Geral’. Ou seja, não foi reconhecida a isenção
prevista no artigo 44º, nº1, alínea e) do Estatuto dos Benefícios Fiscais, por o prédio não realizar
directamente os fins da Requerente (Cfr. ponto 3 do probatório).
Por sua vez, o acto secundário fundamentou-se por remissão para anterior Informação e Pareceres — cfr. ponto 9 do probatório — que mantiveram a fundamentação do acto reclamado:
Na Informação n.º 1262/2012 pode ler-se que ‘o prédio tem que estar afecto directamente à realização dos fins estatutários […] situação que não se verifica, dado o prédio não estar a ser utilizado
para os fins da instituição’, pelo que, em conclusão, foi emitido parecer no sentido ‘de manter o acto
recorrido, negando-se assim provimento no recurso hierárquico, por não estarem reunidos os condicionalismos da alínea e) do nº1 do art. 44º do EBF’- cfr. ponto 5 do probatório.
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E no Parecer n.º 390/2012, que confirma aquela Informação por com ela concordar, é dito além
do mais que ‘A recorrente não apresenta meios probatórios suficientes a demonstrar que o prédio
objecto do pedido de isenção se destinou à realização dos fins meritórios da declaração de utilidade
pública’.
Isto é, também aqui se entendeu não se reconhecer a isenção prevista no art. 44º, nº1, alínea e),
do estatuto dos benefícios Fiscais, por o prédio não realizar directamente os fins da requerente, motivo
pelo qual foi mantido o acto primário.”
8ºNão pode corresponder aos factos documentalmente provados que “os fundamentos são diferentes: no primeiro caso [o acto do Chefe do Serviço de Finanças] entende-se que o rendimento é
secundário, no outro [ao acto da Subdirectora-Geral Dos Impostos] entende-se que não se apresentaram meios probatórios suficientes”, como alega a Recorrente.
9ºEstando-se perante uma acção administrativa especial que não recai sobre um acto de liquidação,
é aplicável o art. 97º, n.º 2, do CPPT que remete a respectiva regulamentação para as normas sobre o
processo nos tribunais administrativos.
10ºSerá assim acto meramente confirmativo aquele que, de entre os actos confirmativos, tenham
por objecto, cumulativamente, um acto lesivo anteriormente praticado, que o mesmo fosse do conhecimento do interessado e que entre o acto confirmado e o acto confirmativo haja identidade de sujeitos, de
objecto e de decisão, conforme vem sendo reiterado pela Jurisprudência e Doutrina Administrativa.
11ºDecorre do art. 53º do CPTA em conjugação com o demais ordenamento vigente não ser impugnável o acto meramente confirmativo se o acto anterior for objecto de impugnação pelo autor cfr.
alínea a), ou se for objecto de notificação ou de publicação, sem que tivesse de haver notificação cfr.
als. b) e c), e o particular não impugnar tempestivamente nos prazos legais que dispunha para o efeito,
cfr. arts. 58º e 59º do CPTA.
12ºIn casu a Recorrente não logrou demonstrar a inverificação de algum dos pressupostos de
impugnabilidade do acto confirmativo, mormente, a alegada divergência entre a fundamentação da
decisão do recurso hierárquico e a do Chefe do SF de Tavira.
13ºPor todo o exposto, a sentença “a quo” não incorreu em erro na fixação dos factos provados e
não provados, nem procedeu a uma errónea subsunção da matéria de facto ao direito aplicável.
Razão por que deve ser mantida por decidir, nos termos do disposto no art. 53º do CPTA, a rejeição
da acção administrativa especial proposta.
Ainda que assim se não entenda,
II — Quanto à isenção de IMI prevista no art. 44º, nº1, alínea e)
do Estatuto dos Benefícios Fiscais
14ºA isenção do art. 44º, nº1, alínea e) do EBF abrange as pessoas colectivas de utilidade pública
administrativa e mera utilidade pública, relativamente aos prédios destinados directamente à realização
dos seus fins.
15ºTal quer dizer que não é a totalidade dos prédios detidos pelas pessoas colectivas de mera
utilidade pública que está abrangida pela isenção, mas apenas os que estiverem directamente
afectos a realização dos seus fins.
16ºTal isenção tem natureza selectiva, já que depende do requisito da afectação dos prédios aos
fins específicos da pessoa colectiva.
17ºA Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) não é uma IPSS com personalidade jurídico-tributária própria, constituindo antes um centro autónomo de direitos e deveres em matéria tributária.
18ºDe facto o art. 10º, nº1, alínea b) do IRC anteriormente à redacção dada pelo art. 113º da Lei
64-B/2011, de 30 de Dezembro, isentava de IRC as IPSS e entidades anexas bem como as pessoas
colectivas legalmente equiparadas às IPSS.
19ºAo dizer que a isenção de IRC abrangia não apenas as IPSS como as entidades anexas, a anterior redacção do CIRC, no art. 10º, n.º 1 reconhecia expressamente que as entidades anexas às IPSS
tinham independência jurídico-tributária das IPSS.
20ºDe outro modo, não seria necessária a ampliação da isenção do art. 10º, nº1, alínea b) do CIRC
às entidades anexas às IPSS.
21ºDe facto, a CEMG não é uma IPSS mas uma instituição financeira.
22ºActua em concorrência no mercado financeiro com as demais instituições financeiras que
estão sujeitas e não isentas de IMI.
23ºO referido art. 15º da Lei 64-B/2011, de 30 de Dezembro, revogou a isenção de IRC anteriormente aplicável às entidades anexas às IPSS.
24ºOs rendimentos provenientes da sua actividade financeira passaram a ser sujeitos às normas
gerais de tributação, o que resulta logicamente da sua natureza empresarial.
25ºManteria, no entanto, a CEMG a condição de Pessoa Colectiva de mera Utilidade Pública que
lhe tinha sido reconhecida por despacho do Primeiro-Ministro publicado no Diário da República, II
Serie, n.º 243, de 22 de Outubro de 1991.
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26ºNos termos do art. 3º dos seus Estatutos, a Caixa Económica tem por objectivo o exercício
da actividade própria das instituições de crédito do seu tipo, as chamadas caixas económicas, praticando operações e prestando serviços permitidos pelas normas legais que a regem e as previstas nos
Estatutos.
27ºEstá sujeita ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF),
aprovado pelo art. 1º do Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de Dezembro, sem prejuízo das especificadas
dos arts. 3º, alínea b), 4º, n.º 2, 19º, alínea b), 29º e 41º de que resulta não estarem obrigadas a adoptar
a forma de sociedade anónima e não disporem do chamado passaporte comunitário, do que resulta não
poderem exercer a sua actividade noutros países da União Europeia, através de sucursais ou em regime
de livre prestação de serviços.
28ºA qualidade de utilidade pública da CEMG não lhe advém obviamente do exercício de uma
actividade financeira.
29ºDe outro modo, todas as restantes instituições de Crédito deveriam partilhar, por um princípio
de igualdade, de idêntico reconhecimento de utilidade pública.
30ºResulta tal utilidade pública do art. 4º dos Estatutos, de acordo com o qual devem colocar à
disposição do Montepio Geral, uma instituição de solidariedade social (IPSS), os resultados dos seus
exercícios, feitas as deduções estatutariamente previstas, para que este os aplique na realização dos
seus fins.
31ºAssim, a prossecução pela CEMG de fins de utilidade pública é meramente indirecta.
32ºTais fins são directamente prosseguidos pelo Montepio Geral, com os fundos entregues pela
CEMG.
33ºO fundamento da declaração de utilidade pública da CEMG não tem a ver, assim, com a actividade financeira à qual os bens imóveis de que é proprietária estão legalmente afectos.
34ºInexiste, assim, qualquer conexão directa entre tais bens imóveis e o fundamento da declaração
de utilidade pública da CEMG.
35ºOs rendimentos prediais ou de mais-valias, gerados respectivamente pelo arrendamento ou
venda desses bens imóveis, não são necessariamente aplicados nos fins de solidariedade social desenvolvidos pelo Montepio Geral.
36ºOutra conclusão dependeria da Verificação cumulativa dos seguintes três pressupostos:
a) Tais rendimentos estarem obrigatoriamente afectos ao Montepio Geral;
b) Deverem ser obrigatoriamente entregues pela CEMG ao Montepio Geral, sem qualquer possibilidade legal de serem retidos pela CEMG;
c) O Montepio Geral não poder desenvolver, ainda que acessoriamente, qualquer actividade
empresarial.
37ºOra, esses rendimentos não são receita do Montepio Geral.
38ºO que é receita do Montepio Geral é o resultado do exercício da CEMG de que esses rendimentos são apenas um elemento componente.
39ºNo caso de resultado de exercício negativo, por exemplo, tais rendimentos não são, por impossibilidade estatutária, entregues ao Montepio Geral.
40ºPor outro lado, apenas uma parte dos resultados líquidos do exercício é receita do Montepio
Geral.
41ºÉ o que resulta do art. 36º dos Estatutos, que dispõe que um mínimo do resultado de exercício
é reserva legal e um mínimo de 5% reserva especial, podendo igualmente a CEMG proceder a outras
reservas, sem qualquer limite quantitativo.
42ºNessa medida, porque apenas uma parcela do resultado de exercício é entregue ao Montepio Geral, a CEMG tem empreendido uma agressiva política de aquisição de outras instituições financeiras.
43ºNos termos do art. 3º, n.º 1, dos seus Estatutos, o Montepio Geral, para auxiliar a realização
dos seus fins, dispõe de uma caixa económica anexa, com personalidade jurídica e estatutos próprios,
denominada Caixa Económica Montepio Geral; pode criar estabelecimentos dele dependentes, pode
constituir rendas vitalícias e pode deter participações financeiras.
44ºSegundo o n.º 2, o Montepio Geral para a prossecução dos seus fins pode fazer, designadamente,
aplicações mobiliárias e imobiliárias; contrair empréstimos e desenvolver outras iniciativas e realizar
todos os actos e contratos legalmente permitidos.
45ºExistem, assim, no património do Montepio e CEMG bens imóveis que apenas indirectamente
estão afectos a fins de utilidade pública.
46ºSe o legislador tivesse em vista uma isenção generalizada dos prédios das PCUP independentemente do fim a que se destinam, então não teria inscrito a palavra directamente. A sua aposição aponta
claramente para um sentido restritivo na interpretação da norma e para a existência de uma conexão
directa entre os imóveis de que sejam proprietárias as IPSS e os fins que prosseguem, como revela que
o legislador teve em vista na alínea e), do n.º 1, do ad. 44º do EBF beneficiar as IPSS relativamente ao
imposto devido pela titularidade de prédios que sejam utilizados no âmbito da sua actividade ou que
gerem rendimentos que fossem directamente aplicados na prossecução dos fins daquelas instituições.

2864
47ºNão é pois de interpretar a norma aqui visada como se os prédios adquiridos por uma entidade
se destinam directamente aos fins da outra entidade, com ela conexa, mas distinta.
48ºO legislador terá visado o objecto imediato da entidade em causa, definido nos Estatutos
privativos, o que não se compadece com uma interpretação tão abrangente quanto a que defende a
Recorrente.
49ºOutra solução esvazia o conteúdo restritivo da limitação da isenção de IMI aos bens imóveis directamente - e não indirectamente - aplicados nos fins de utilidade pública prosseguidos pela
pessoa colectiva.
50ºTodos os bens imóveis da propriedade da pessoa colectiva de utilidade pública estariam abrangidos pela isenção, a não ser, na hipótese absurda de a pessoa colectiva prosseguir, com violação do
seu estatuto e do princípio da especialidade, fins privados.
51ºAinda que se entenda ser suficiente para se considerarem preenchidos os pressupostos da
isenção, os bens imóveis proporcionarem qualquer rendimento à CEMG, essa hipótese não se verifica
no presente caso.
52ºA própria Recorrente admitiu na petição de proposição da acção administrativa especial que tais
bens imóveis poderiam vir a ser arrendados ou alienados, Caso em que poderão originar mais-valias.
53ºNa verdade, o bem imóvel em causa não está directamente afecto a qualquer fim concreto
de utilidade pública.
54ºPor outro lado, ainda que assim não fosse, é ao titular da isenção que, nos termos do art. 74º,
nº1 da LGT e do art. 342º, nº1 do Código Civil, cabe a demonstração dos seus pressupostos, sendo
apenas o direito aplicável conhecido oficiosamente pelo tribunal.
55ºOra, a CEMG não fez qualquer demonstração da afectação do prédio a fins de utilidade pública, mesmo admitindo como válido que a utilização directa com fins de utilidade pública resultava
de estarem a produzir rendimento.
56ºPelo contrário, ao admitir que os prédios não estão, embora possam vir a produzir rendimento,
a Recorrente admitiu que não estão a ser utilizados directamente em quaisquer fins de utilidade pública.
57ºDe referir, ainda, que, ao contrário do que persiste em alegar a Recorrente, o Parecer Jurídico
da Direcção de Serviços de Consultadoria Jurídica e Contencioso citado pela Recorrente pronuncia-se, em matéria de IMT, no sentido que os imóveis deverão ser afectos de forma directa e imediata
aos fins estatutários da pessoa colectiva. A expressão “directamente” não afasta a aplicação da isenção
desde que os rendimentos gerados pelo imóvel adquirido venham a ser directamente afectos aos fins
da pessoa colectiva.
58ºQuanto à alegada antinomia entre a alínea d) do art. 1º da Lei n.º 151/99, de 14/09, relativamente
à alínea e) do art. 44º do EBF, refira-se que a mesma não existe, porquanto enquanto na Lei citada se
consagra a mera necessidade de concessão da isenção, no EBF estatui-se, sem necessidade de qualquer
apreciação administrativa, a concessão da dita isenção.
59ºAcresce que a isenção prevista na Lei diz respeito a prédios que sendo da titularidade da pessoa
colectiva de utilidade pública se destinem à concretização do seu escopo social, enquanto a isenção
prevista no EBF tem por objectivo isentar os prédios ou parte deles que sendo pertença daquele tipo
de Pessoas neles se desenvolva a respectiva actividade social.
60ºQuanto ao paralelo estabelecido pela Recorrente entre o benefício da alínea e) do nº1 do art. 44º
do EBF e o disposto nas als. b) e c) do art. 6º e art. 10º do CMIT, importa referir que o IMI e o IMT são
impostos distintos com factos geradores distintos e obrigações de natureza distinta.
61ºNão sendo automática a isenção de IMI prevista na alínea e), do n.º 1, do art. 44º do EBF, mas
de reconhecimento oficioso e estando dependente da verificação dos pressupostos consignados no EBF
que deverão permanecer ao longo do tempo, diferentemente do IMT, devido por um único acto translativo de propriedade, pelo que se exige para a verificação da isenção, a apresentação de um documento
idóneo, emitido pela entidade legalmente competente, que comprove o destino do prédio adquirido.
62ºO fundamento que conduziu ao indeferimento da pretensão da ora Recorrente residiu na falta
de afectação directa e imediata do imóvel aos fins estatutários.
63ºConcluindo, a decisão do Chefe do Serviço de Finanças ao ter decidido não conceder a isenção
requerida pela Recorrente com fundamento na não afectação do imóvel aos fins da CEMG, não violou o entendimento constante no Parecer Jurídico citado e nas Instruções da Direcção de Serviços do
Património, tendo-se limitado a verificar a inexistência dos pressupostos de que depende a concessão
da isenção prevista da alínea e) do nº1 do art. 44º do EBF, por a requerente do benefício não ter feito
prova de que o imóvel estar afecto a um fim concreto de utilidade pública como lhe competia.
Nestes termos e nos mais de Direito que V. Exas. Doutamente suprirão, deve ser negado provimento
ao recurso jurisdicional pela Caixa Económica Montepio Geral, mantendo-se a sentença “a quo”, com
todas as legais consequências.
O Ministério Público, notificado pronunciou-se pelo provimento ao recurso interposto do despacho de fls. 38, bem como pela improcedência do recurso interposto da sentença, mantendo-se esta na
ordem jurídica.
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Pronunciou-se ainda no sentido de que, se, se entender que não estamos perante um acto confirmativo deve então, em substituição do tribunal de 1ª instância, negar-se provimento à acção e absolver-se
a entidade demandada do pedido.
Foi oficiosamente suscitada a excepção da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo
Tribunal para conhecer do presente recurso, cfr. fls. 200, nada tendo dito as partes, quanto à mesma.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
1.
No dia 1 de Fevereiro de 2012, a Caixa Económica Montepio Geral requereu ao Chefe do Serviço
de Finanças de Tavira o reconhecimento oficioso de isenção de IMI do prédio urbano sito em Palmeira,
freguesia da Luz, inscrito na matriz predial sob o artigo 3260 – cfr. fls. 3 do Recurso Hierárquico
apenso aos autos.
2.
Em 19 de Março de 2012, o Chefe do Serviço de Finanças de Tavira indeferiu o requerimento
referido em 1. com os seguintes fundamentos:
“Suposições de ganhos eventuais, temporários ou com alguma probabilidade de sucederem,
titulam um rendimento secundário que nada tem a ver com a realização directa dos fins da instituição
financeira Caixa Económica Montepio Geral” – cfr. fls. 3 e 6 do apenso.
3.
No dia 10 de Abril de 2012, a Caixa Económica Montepio Geral dirigiu ao Ministro das Finanças
Recurso Hierárquico interposto contra a decisão identificada em 2. – cfr. fls. 1-3 do apenso.
4.
Em 2 de Maio de 2012, o Director de Finanças de Faro decidiu não revogar o acto reclamado e
remeter o Recurso Hierárquico para a Direcção de Serviços do IMI – cfr. fls. 15-18 do processo administrativo.
5.
No dia 21 de Junho de 2012, na Direcção de Serviços do IMI foi elaborada a Informação
n.º 1260/2012, que aqui se dá por integralmente reproduzida, e que, no que ora interessa, tem o seguinte teor:
“(…)
A recorrente é uma pessoa colectiva de utilidade pública, anexa a uma Instituição Particular
de Solidariedade Social, conforme declaração inserta no Diário da República, II Série, n.º 243, de
22-10-1991.
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 44.º do EBF, onde se enquadra a recorrente, têm direito
a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis os prédios ou parte dos prédios destinados directamente à realização dos seus fins e esta isenção é de reconhecimento oficioso desde que verificados os
pressupostos.
Para efeitos da referida isenção, o prédio tem que estar afecto directamente à realização dos fins
estatutários do Montepio Geral – Associação Mutualista, Instituição Particular de Solidariedade Social,
situação que não se verifica, dado o prédio não estar a ser utilizado para os fins da instituição, mas
tendo como objectivo a sua alienação para eventual realização de mais-valias, por parte da Instituição
Financeira – Caixa Económica Montepio Geral.
V – CONCLUSÃO:
Pelo exposto, sou de parecer que é de manter o acto recorrido, negando-se assim provimento ao
recurso hierárquico, por não estarem reunidos os condicionalismos da alínea e) do n.º 1 do artigo 44.
º do EBF.
(…)” – cfr. penúltima folha do processo administrativo.
6.
Em 13 de Agosto de 2012, foi elaborado na Direcção de Serviços do IMI o Parecer n.º 392/2012,
o qual se dá aqui por integralmente reproduzido e que, no que ora interessa, tem o seguinte teor:
“Confirmo e concordo.
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A recorrente não apresenta meios probatórios suficientes a demonstrar que o prédio objecto do
pedido de isenção se destinou directamente à realização dos fins meritórios da declaração de utilidade
pública.
(…)
Ora, sendo a recorrente uma instituição financeira cujo objecto social manifestamente transcende
a actividade mutualista, a alienação do prédio em causa potenciará proventos cuja afectação directa
ocorrerá na esfera da actividade financeira que prossegue.
Assim atentos os factos e fundamentos aduzidos na presente informação, não se vislumbrando
vícios assacáveis ao acto de não reconhecimento da isenção prevista no artigo 44.º, n.º 1, alínea e), do
EBF, considero ser de indeferir o recurso hierárquico, subsistindo válido e eficaz o acto recorrido.
(…)” – cfr. última folha do processo administrativo.
7.
Em 24 de Agosto de 2012, a substituta da Directora de Serviços exarou sobre a Informação
n.º 1260/2012 referida no ponto 5, o seguinte despacho:
“Concordo. Com base nos fundamentos expostos na presente informação e parecer, o recurso
hierárquico deverá ser indeferido, mantendo-se a decisão recorrida com todas as consequências legais.
À consideração superior.” – cfr. fls. 18 do processo administrativo.
8.
No dia 14 de Setembro de 2012, sobre a Informação n.º 1260/2012 referida no ponto 5, foi exarado
pela Subdirectora Geral o seguinte despacho – acto impugnado:
“Concordo. Nos termos e com os fundamentos expostos na presente informação e pareceres nela
exarados, indefiro o recurso hierárquico.
Mantenho o despacho recorrido com todas as consequências legais.”
– cfr. fls. 18 do processo administrativo.
9.
Esta decisão foi notificada à Autora através do Ofício n.º 1139/4944/2012 2012-09-28, o qual se
dá aqui por integralmente reproduzido e que, no que ora interessa, tem o seguinte teor:
“Assunto: Recurso hierárquico 1139201210000041 contra decisão proferida em processo de
isenção
Fica V. Exa. por este meio notificado do teor do Despacho proferido em 14 de Setembro de 2012,
de que se junta cópia, pela Sra. Subdirectora Geral, da Direcção de Serviços do Imposto Municipal
sobre Imóveis, proferida no Recurso Hierárquico do despacho de indeferimento do processo de isenção
2428536” – cfr. fls. 3 do apenso.
Não se provou que:
A Administração Fiscal tenha informado a Autora que o prazo para interpor a Acção Administrativa
Especial seria de 90 dias a contar da decisão que decidiu o Recurso Hierárquico.
Nada mais se levou ao probatório.
Há agora que conhecer da excepção da incompetência em razão da hierarquia, oportunamente
suscitada.
No momento próprio equacionou-se esta questão tendo presente o disposto no art. 151º do CPTA, e
bem assim a jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal quanto à mesma, vertida, entre outros, nos
acórdãos datados de 12/02/2014 e 15/01/2014, respectivamente, recursos n.ºs 01847/13 e 01495/12.
Mais recentemente foi reafirmada esta jurisprudência, entre outros, nos acórdãos datados de
09/07/2014, recursos, nºs. 0165/14 e 01007/12, os quais subscrevemos.
Também agora se seguirá o mesmo entendimento e a mesma linha de raciocínio, terminando-se,
a final, por concluir pela incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal, sendo que se
seguirá de muito perto o que se deixou escrito naqueles acórdãos.
A acção administrativa especial é regulada pelas normas sobre processo nos tribunais administrativos, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 97.º do CPPT («O recurso contencioso dos actos administrativos em matéria tributária, que não comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação,
da autoria da administração tributária, compreendendo o governo central, os governos regionais e os
seus membros, mesmo quando praticados por delegação, é regulado pelas normas sobre processo nos
tribunais administrativos».), sendo que, por força do disposto no art. 191.º do CPTA («A partir da
data da entrada em vigor deste Código, as remissões que, em lei especial, são feitas para o regime do
recurso contencioso de anulação de actos administrativos consideram-se feitas para o regime da acção
administrativa especial».), a remissão que nesta norma é feita para o regime do recurso contencioso tem
de considerar-se feita para o regime da acção administrativa especial (Neste sentido, JORGE LOPES
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DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora,
6.ª edição, volume II, anotação 4 ao art. 97.º, pág. 35.).
O presente recurso é interposto da sentença proferida na acção administrativa especial instaurada
em ordem à declaração de que a Autora se encontra isenta de IMI quanto a determinado imóvel.
Ou seja, o presente recurso jurisdicional, interposto da decisão proferida no âmbito de uma acção
administrativa especial, encontra-se sujeito às regras previstas no CPTA, como resulta do estatuído no
n.º 2 do art. 279.º do CPPT («Os recursos dos actos jurisdicionais sobre meios processuais acessórios
comuns à jurisdição administrativa e tributária são regulados pelas normas sobre processo nos tribunais
administrativos».).
Com efeito, a acção administrativa especial constitui um meio processual comum à jurisdição
administrativa e tributária e do art. 278.º do CPPT resulta inequivocamente que o regime de recursos
que nele se encontra previsto só se aplica aos processos regulados nesse mesmo Código. Pelo que, na
falta de indicação do regime de recursos jurisdicionais aplicável aos meios processuais comuns à jurisdição administrativa e tributária há aplicar o regime previsto no CPTA como legislação subsidiária,
por força do disposto na alínea c) do art. 2.º do CPPT.
Aliás, o n.º 2 do art. 97.º do CPPT impõe que se aplique às acções administrativas especiais (antigo
recurso contencioso) o regime previsto nas normas sobre processo nos tribunais administrativos, e nesse
regime inserem-se, naturalmente, as normas referentes aos recursos jurisdicionais que nesses processos
sejam interpostos (Sobre esta matéria, cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de
Processo Tributário Anotado e Comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, II volume, anotação 14 i2) ao
art. 97.º, pág. 49, e IV volume, anotação 3 ao art. 279.º, pág. 321.).
Neste contexto, importa ter em conta o disposto no art. 151.º, n.º 1, do CPTA, segundo o qual o
recurso per saltum para o Supremo Tribunal Administrativo só pode ocorrer «Quando o valor da causa
seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável e as partes, nas suas alegações, suscitem
apenas questões de direito (...)».
Como referem MÁRIO AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA
(Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativo, 3.ª edição, Almedina, 2010, anotação
1 ao art. 151.º, pág. 999.), este recurso per saltum só é admitido desde que se encontrem preenchidos
os seguintes requisitos: «(a) o fundamento do recurso consista apenas na violação de lei substantiva ou
processual; (b) o valor da causa, fixado segundo os critérios estabelecidos nos artigos 32.º e seguintes,
seja superior a três milhões de euros ou seja indeterminável (artigo 151.º, n.º 1); (c) incida sobre decisão
de mérito; (d) o processo não verse sobre questões de funcionalismo público ou de segurança social
(artigo 151.º, n.º 2)».
No caso, o valor da acção é de € 30.000,01, que foi o indicado na petição inicial, mas o que se
pretende em concreto com a acção consiste na obtenção de um benefício económico (isenção de IMI)
perfeitamente determinado e determinável.
Assim sendo, atento o disposto no art. 31.º, n.º 2, alínea c) do CPTA («2 - Atende-se ao valor da
causa para determinar:
[…]
c) Se cabe recurso da sentença proferida em primeira instância e que tipo de recurso».) e no já
citado n.º 1 do art. 151.º do mesmo código, verifica-se uma circunstância que, desde logo, exclui que o
recurso possa assumir-se como uma revista a dirigir ao Supremo Tribunal Administrativo e impondo-se,
consequentemente, observar o disposto no n.º 3 do mesmo art. 151.º do CPTA, segundo o qual «Se,
remetido o processo ao Supremo Tribunal Administrativo, o relator entender que as questões suscitadas ultrapassam o âmbito da revista, determina, mediante decisão definitiva, que o processo baixe ao
Tribunal Central Administrativo, para que o recurso aí seja julgado como apelação, com aplicação do
disposto no artigo 149.º».
Concluímos, portanto, pela incompetência, em razão da hierarquia, desta Secção de Supremo
Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso, sendo competente para o seu conhecimento
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul.
Nem se diga que ao caso não se aplica o disposto no art. 152.º do CPTA por a distribuição da
competência entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, no que
se refere ao contencioso tributário, dever ser a que resulta dos arts. 26.º e 38.º do ETAF, motivo por que
sempre competiria à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer
dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários com exclusivo fundamento em matéria
de direito [cfr. art. 26.º, alínea b) do ETAF] e à Secção de Contencioso Tributário dos tribunais centrais
administrativos conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários, salvo o disposto na referida
alínea b) do art. 26.º [cfr. art. 38.º, alínea a) do ETAF].
Na verdade, sendo certo que a repartição de competências entre o Supremo Tribunal Administrativo e os tribunais centrais administrativos, em regra, se efectua nos termos daqueles preceitos, nada
obsta a que outros preceitos, contidos em diploma legal com igual posição hierárquica (Apesar de o
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais ter sido aprovado por lei (Lei n.º 13/2002, de 15 de
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Fevereiro) e o Código de Procedimento e de Processo Tributário o ter sido por decreto-lei (Decreto-Lei
n.º 433/99, de 26 de Outubro), entre a lei e o decreto-lei não existe relação de hierarquia. Para maior
desenvolvimento, J. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1983, pág. 166 e segs.), regulem de modo que conduza a resultado diverso noutras situações,
como sucede, v.g., no art. 151.º do CPTA, quando aplicável no contencioso tributário por remissão do
n.º 2 do art. 279.º do CPPT.
Do exposto resulta que o presente recurso jurisdicional deve baixar ao Tribunal Central Administrativo Sul, para aí ser julgado como apelação.
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário acordam, em conferência, em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente para conhecer do presente recurso e
ordenar a baixa dos autos ao competente Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do Contencioso
Tributário), para que o recurso aí seja julgado como apelação (n.º 3 do art. 151.º do CPTA).
Custas pela recorrente, com t. j. em 1 UC.
D.N.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Ascensão Lopes — Dulce Neto.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Mais valias. Prédio rústico. Terreno para construção.
Sumário:
I — O artigo 5.º do Dec. Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, deve ser interpretado
no sentido de que não são tributados em sede de IRS os ganhos obtidos com a
transmissão onerosa de prédio urbano adquirido como rústico antes da entrada
em vigor do Código do IRS e que ainda conservava essa natureza no momento da
entrada em vigor deste Código e da venda ocorrida em 21/01/2002.
II — Não obsta à não tributação o facto de no ano de 2000 o impugnante ter efectuado
uma declaração fiscal de alteração da classificação do prédio para terreno para
construção.
Processo n.º 1381/13-30.
Recorrente: A…….. e Outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº Sr. Consº. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A……… e Esposa, inconformados, recorreram da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
de Penafiel (TAF de Penafiel) datada de 7 de Maio de 2013, que julgou a impugnação judicial que estes
haviam deduzido contra a declaração oficiosa de IRS referente ao ano de 2005, no valor de € 16.293,88
emitida pela Direcção Geral de Impostos, totalmente improcedente.
Alegaram, tendo concluído como se segue:
A) A Sentença recorrida enferma de erros e contradições, quer relativamente a momentos processuais quer no que respeita à aplicação dos dispositivos legais em vigor e o seu enquadramento nos
factos concretos;
B) Na verdade, a Sentença recorrida não se pronuncia sobre a aplicabilidade, ou não ao caso concreto, do regime transitório previsto no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 442-A/88 de 30 de Novembro;
C) A sentença dá como provados factos relevantes como sejam:
“1º Por escritura pública de partilha outorgada no dia 30 de Abril de 1987 no Cartório Notarial de
Armamar, foi adjudicada ao aqui Impugnante, a verba n.º 12 da relação de bens a partilhar.
2º Sendo a mesma sita na freguesia e concelho de ………., descrita da seguinte forma:
“Prédio rústico sito em ……., composto de terra de semeadura e vinha, com oliveiras, com
o valor matricial igual ao atribuído de vinte e cinco mil e oitenta escudos, inscrito na matriz sob o
artigo quinhentos e setenta e descrito na Conservatória sob o n.º 00309, cf. doc. 2, junto aos autos pelos
impugnantes.
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3º O prédio adjudicado ao ora impugnante era um prédio rústico — cf. depoimento das duas
testemunhas.
4º O referido prédio não tinha qualquer construção — cf. depoimento das duas testemunhas.
5º Nele eram exploradas culturas agrícolas, como a vinha, oliveiras e produtos semeados, tais
como a batata e o feijão - cf. depoimento das duas testemunhas.”
Factos estes que determinavam a data de aquisição do prédio pelos ora Recorrentes, a classificação
do prédio como rústico e, a consideração de que, naquela data, uma eventual transmissão do prédio
pelos Recorrentes ficaria isenta da tributação dos ganhos em mais valias, tendo em conta o disposto no
artigo 1º do Decreto Lei nº46373 de 9 de Junho de 1965.
D) Não é pelo facto de os Recorrentes terem a 2 de Fevereiro de 2000 apresentado o modelo 129
para alteração da classificação do prédio de rústico para terreno de construção que se terá de considerar como sendo esse o momento aquisitivo nem este acto justifica o acto de liquidação que veio a ser
efectuado no valor de 16.293,88 euros.
E) Aliás, tendo entretanto entrado em vigor o CIRS, e muito embora a alínea a) do n.º 1 do seu
artigo 10º, estaremos perante a aplicação do regime transitório que resulta do artigo 5º acima referido,
pois que à data da entrada em vigor desse Código o prédio era, sem sombra para dúvida, de natureza
rústica.
F) É irrelevante nesta matéria o comportamento dos Recorrentes, quando procederam à alteração
da sua classificação para terreno para construção, mesmo que posterior à entrada em vigor do CIRS,
pois o que importa é a sua classificação à data da entrada em vigor deste Código.
G) Os Recorrentes não eram conhecedores dos efeitos que a avaliação efectuada em sede de IMI
na sequência da declaração modelo 1 apresentada pelo comprador implicava a nível de IRS, pois que
a notificação relativamente à mesma não contém qualquer esclarecimento ou informação, pelo que
reenviaram o respectivo original ao comprador.
H) A referida notificação peca assim por insuficiência no que respeita à informação que deveria
conter e tendo em conta os efeitos patrimoniais e fiscais que pode causar ao contribuinte, violando até
o disposto no artigo 123º do Código do Procedimento Administrativo.
I) O que importa não é qualquer comportamento do contribuinte mas o título aquisitivo e o momento da aquisição para determinar pela aplicabilidade ou não do identificado regime transitório.
J) Só assim se respeitará o espírito do legislador tal como determina o nosso Código Civil no seu
artigo 9º.
K) Para além do mais terá de ser observado o artigo 100º do CPPT, devendo também por essa via
ser anulada a liquidação efectuada se dúvidas existirem no que respeita à classificação do prédio o que
não deverá ocorrer tendo em conta que as testemunhas foram convincentes quanto à classificação do
prédio, ainda hoje, como de rústico.
L) A aplicação do artigo 10º do CIRS no presente caso será uma clara injustiça atentas as expectativas criadas pelos sucessivos regimes em vigor e violará princípios constitucionais como o consagrado
no n.º 3 do artigo 103º da Constituição da República Portuguesa.
M) Nesta matéria a Jurisprudência tem-se mantido coerente na interpretação a dar no que respeita à
aplicação do regime transitório previsto no artigo 5º do DL n.º 442-A/88 de 30 de Novembro, mesmo nos
casos em que, após a entrada em vigor do CIRS, os contribuintes alteraram a classificação do prédio.
NESTES TERMOS, apelam os Recorrentes a V. Exas pela revogação da sentença proferida pelo
Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel substituindo-a por Acórdão que anule a liquidação oficiosa
de IRS do ano de 2005 e no valor de 16.293,88 euros, fazendo-se assim JUSTIÇA.
Não houve contra-alegações.
O Ministério Público, pronunciou-se pela procedência do recurso, revogação do decidido e
conhecendo-se em substituição entendeu ser de julgar a impugnação procedente, anulando-se a liquidação e ficando prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas. Entendeu para tanto e
resumidamente que os ganhos resultantes da venda isentos, por estarem abrangidos pelo regime transitório previsto no artº 5º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 442-A/88, na redacção do Decreto-Lei n.º 141/92
de 17 de Junho.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
1.º - Por escritura pública de partilha outorgada no dia 30 de Abril de 1987 no Cartório Notarial
de Armamar, foi adjudicada ao aqui impugnante, a verba nº12 da relação de bens a partilhar.
2.º - Sendo a mesma sita na freguesia e concelho de …….., descrita da seguinte forma:
“Prédio rústico sito em ………., composto de terra de semeadura e vinha, com oliveiras, com
o valor matricial igual ao atribuído de vinte e cinco mil e oitenta escudos, inscrito na matriz sob o
artigo quinhentos e setenta e descrito na Conservatória sob o n.º00309” - cf. doc. 2, junto aos autos
pelos impugnantes.
3.º- O prédio adjudicado ao ora impugnante era um prédio rústico - cf. depoimento das duas
testemunhas.
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4.º - O referido prédio não tinha qualquer construção - cf. depoimento das duas testemunhas.
5.º - Nele eram exploradas culturas agrícolas, como a vinha, oliveiras e produtos semeados, tais
como a batata e o feijão - cf. depoimento das duas testemunhas.
6.º - O referido prédio pertencia aos pais do impugnante - cf. depoimento das testemunhas.
7.º - Bem esse partilhado após o seu óbito - cf. depoimento das testemunhas.
8.º - No dia 2 de Fevereiro de 2000 o impugnante efectuou uma declaração fiscal de alteração da
classificação do referido prédio para terreno para construção.
9.º - A actividade profissional do impugnante não lhe permitia fazer a exploração agrícola do
terreno - cf. depoimento das testemunhas.
10.º - Na sequência da referida declaração fiscal, o terreno foi objecto de avaliação patrimonial
pela administração fiscal, tendo-lhe sido atribuído o valor de € 16.199,16.
11.º - Com base nos seguintes fundamentos:
“Nesta avaliação teve-se em consideração as instruções superiormente transmitidas através da
circular H-1/92 aplicou-se o preço mais justo, tendo em conta a localização do terreno, acessos, infra estruturas e desconhecimento da construção a efectuar”- cf. doc. 3, junto aos autos pelos impugnantes.
12.º - No dia 27 de Dezembro de 2005, os ora impugnantes outorgaram escritura de venda do
prédio em causa a favor de B…….., pelo preço de €18.000,00- cf. doc.4, junto pelos impugnantes.
13.º - À data o valor patrimonial tributário atribuído ao prédio era de € 17.495,09 - cf. doc. 4,
junto aos autos pelos impugnantes.
14.º - O adquirente efectuou a declaração para inscrição ou actualização de prédios urbanos na
matriz - cf. doc. 5, junto aos autos pelos impugnantes.
15.º - Em 27 de Abril de 2006, os ora impugnantes apresentaram a sua declaração de rendimentos,
modelo 3 - cf. doc. 6, junto aos autos, pelo impugnantes.
16.º- Em Fevereiro de 2006, o ora impugnante recebeu a notificação, relativa à avaliação efectuada
ao abrigo do IMI, da qual resultava o valor patrimonial tributário de € 120.320,00- cf. doc. 7, junto aos
autos pelos impugnantes.
17.º - Tendo remetido o original para o adquirente - cf. doc.8, junto aos autos pelos impugnantes.
18.º- Em 28 de Maio de 2007, e por email, os ora impugnantes são notificados pela administração
fiscal para procederem à substituição da declaração Modelo 3 de IRS do ano de 2005, por ser entendido
que o valor para efeitos de tributação seria o valor resultante da avaliação e não o valor correspondente
ao preço da venda, por ser aquele superior, tal como resulta do art. 44º do Código do IRS.
19.º - A administração fiscal notificou os impugnantes em 28.02.2008, com nota de demonstração
de apuramento de mais valias - cf. doc.9, junto aos autos pelos impugnantes.
20.º - A qual foi objecto de resposta no âmbito do exercício do direito de audição - cf. doc.10,
junto aos autos pelos impugnantes.
21.º - Em 21 de Abril de 2008, os ora impugnantes apresentaram uma declaração de substituição
– cfr. doc. 11, junto aos autos pelos impugnantes.
22.º - No dia 9 de Junho de 2008, os ora impugnantes liquidaram a quantia total de €3.268, 50
- cf. doc. 12, junto aos autos pelos impugnantes.
23.º - Apresentaram reclamação graciosa - cf. doc.13, junto aos autos pelos impugnantes.
24.º - A qual foi arquivada.
Nada mais se deu como provado.
Há agora que conhecer do recurso que nos vem dirigido.
Apenas vem suscitada a aplicação no caso dos autos do regime transitório previsto no art. 5º do
DL n.º 442-A/88, de 30/11, cuja interpretação tem sido feita de forma reiterada e uniforme pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, seguindo-se, por isso, esta mesma jurisprudência já consolidada.
É essencial determinar a qualidade que o prédio, rústico ou apto para construção, à data da entrada
em vigor do CIRS.
Resulta do probatório que o prédio em questão adveio ao património do impugnante marido, por
via sucessória, em 30/04/1987 e que em 02/02/2000 o impugnante efectuou uma declaração fiscal de
alteração da classificação do referido prédio para terreno para construção, cfr. factos constantes do
probatório, 1º e 8º.
O mesmo prédio foi alienado em 27/12/2005, cfr. ponto 12º do probatório.
Assim, em 1989, ano em que entrou em vigor o CIRS, o prédio em questão não podia ser considerado terreno para construção, uma vez que era destinado à agricultura, cfr. pontos 3º a 5º do probatório
e estava mesmo inscrito na matriz como prédio rústico, ponto 2º do probatório.
Terreno para construção, é um conceito que não se confunde o de terrenos susceptíveis de serem
considerados aptos para construção. São realidades distintas.
Um terreno relativamente ao qual nos, termos da lei, existe impedimento de nele se edificar por
ser um terreno que está inserido, por exemplo numa zona de reserva, numa zona protegida, é um terreno
susceptível de vir a ser considerado terreno para construção, mas não pode ser considerado terreno
para construção enquanto as limitações derivadas da qualificação como terreno inserido em reserva ou
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zona protegida se mantiverem. Igualmente o preço de aquisição irreleva para a sua qualificação como
terreno para construção.
O que se acabou de referir, considera a evolução legislativa e a qualidade que o terreno detinha à
data da entrada em vigor do CIRS.
À data da aquisição do imóvel por parte dos impugnantes, dispunha o artº 1º do CIMV:
“O imposto de mais-valias incide sobre os ganhos realizados através dos actos que a seguir se
enumeram:
“1º. Transmissão onerosa de terrenos para construção, qualquer que seja o título por que se opere
quando dela resultem ganhos não sujeitos a encargo de mais-valias previstos no art. 17º da Lei n.º 2030,
de 22/1/48, ou no art. 4º do DL n.º 41.616, de 10/5/58, e que não tenham a natureza de rendimentos
tributáveis em contribuição industrial.
“2º. Transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere, de elementos do activo
imobilizado das empresas ou de bens ou valores por elas mantidos como reserva ou para fruição.
“3º. Trespasse de locais …
“4º. Aumento do capital das sociedades …
“…”.
Entrou depois em vigor o Código do IRS, que veio abolir, nomeadamente, o imposto de mais-valias, relativamente aos sujeitos passivos de tal imposto, mas regulando e tributando as mais valias
em local próprio (Secção VI, art. 43º).
No entanto o legislador previu uma norma que contempla expressamente as situações anteriores.
Dispõe, com efeito, o art. 5º do DL n.º 442-A/88, de 30/11:
“1- Os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias, criado pelo Código aprovado
pelo DL n.º 46.673, de 9/6/65, bem como os derivados da alienação a título oneroso de prédios rústicos
afectos ao exercício de uma actividade agrícola ou da afectação destes a uma actividade comercial ou
industrial, exercida pelo respectivo proprietário, só ficam sujeitos a IRS se a aquisição dos bens ou
direitos a que respeitam tiver sido efectuada depois da entrada em vigor deste Código”.
Portanto: a norma do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, visa
afastar de sujeição a IRS os ganhos das vendas de imóveis, adquiridos antes da entrada em vigor do
Código do IRS, que não fossem já sujeitos ao imposto de mais-valias criado pelo Código de Imposto de
Mais-Valias aprovado pelo Decreto-Lei n.º 46 373, de 9 de Junho de 1965, cfr. neste sentido os acórdãos
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 7-6-2004, 29-3-2006, e 6-6-2007, proferidos nos
recursos n.º 659/04, n.º 1213/05, e n.º 179/07, respectivamente.
Assim, do regime legal referido retiramos que:
- os ganhos já sujeitos ao imposto de mais-valias encontrar-se-ão sujeitos a IRS, pela categoria G;
- os ganhos não sujeitos a imposto de mais-valias, e decorrentes da alienação de bens ou de direitos
que tenham sido adquiridos até 31-12-1988, não se encontrarão sujeitos a IRS;
- os ganhos não sujeitos a imposto de mais-valias e decorrentes de alienação de bens ou direitos
que tenham sido adquiridos depois da entrada em vigor do Código do IRS, encontrar-se-ão sujeitos a
este imposto se forem enquadráveis nas alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 10.º do mesmo Código.
Importa agora analisar se este regime transitório da categoria G, previsto no citado n.º 1 do art.º 5º,
do Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de Novembro, tem ou não aplicação na situação em apreço.
Sem dúvidas, deve afirmar-se que quando entrou em vigor o CIRS, (01/01/1989) inequivocamente,
o prédio em questão não estava, em caso de transmissão, sujeito a imposto, no tocante a mais-valias,
pois detinha a qualidade de rústico.
É um facto indiscutível e incontestável.
No caso do tributo ora sindicado, estamos perante um facto tributário de formação sucessiva,
integrado por dois momentos: o da aquisição e o da transmissão.
No momento da aquisição por via sucessória o prédio tinha a qualidade de rústico.
Não ocorre sujeição a imposto de mais valias pois que há que considerar a referida norma transitória do artº 5º do CIRS, não podendo aplicar-se retroactivamente a lei.
Neste sentido e por todos, o acórdão de 27 de Janeiro de 2010, do STA, proferido no Proc.
n.º 969/09, onde se refere, cuja fundamentação se destaca e para a qual se remete “O que é decisivo
para a questão da tributação em IRS, dado que para saber se se verificam os pressupostos da tributação,
releva a qualidade que o bem detinha no momento da entrada em vigor do CIRS, uma vez que, como
se viu, no regime transitório estabelecido para a categoria G de IRS (regime previsto no n.º 1 do art. 5º
do citado DL 442-A/88), se estabelece que os ganhos que não eram sujeitos ao imposto de mais-valias,
só ficam sujeitos ao IRS se a aquisição dos bens ou direitos de cuja transmissão provêm se houver
efectuado depois da entrada em vigor deste Código.
Como se sublinha no acórdão deste STA, de 12/12/06, rec. n.º 1100/05, «o que se pretendeu com
a mudança de regime de tributação operada a partir de 1989 foi tributar em IRS, categoria G, todas as
transmissões onerosas sobre imóveis; todavia, para evitar efeitos retroactivos, estabeleceu-se que para
serem tributadas tais transmissões era necessário que os bens abrangidos fossem adquiridos e alienados
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dentro da vigência da nova lei, com excepção daqueles que já eram antes tributados por força do CIMV,
ou seja, os terrenos para construção, os quais passariam agora a ser tributados nos termos do Código
do IRS». E também no ac. de 6/6/07, deste mesmo STA, rec. n.º 179/07, se escreve, a este propósito,
que a não tributação em IRS - a título de mais-valias - dos ganhos obtidos com a transmissão de terrenos que à data da entrada em vigor do CIRS eram qualificados como terrenos agrícolas (citado art. 5º
do DL 442-A/88) se compreende «pelo facto de, tendo-se optado pelo cálculo dos ganhos tributáveis
a título de mais-valias com base na diferença entre o valor da aquisição e o valor da transmissão, a
tributação em IRS da valorização de terrenos agrícolas que haviam sido adquiridos antes da sua entrada em vigor incluiria, parcialmente, a aplicação retroactiva do novo regime de tributação a ganhos
obtidos com a valorização dos prédios rústicos, pois forçosamente se iriam tributar, além dos ganhos
correspondentes à valorização gerada na vigência do novo Código, também alguns correspondentes
à valorização que, como prédios rústicos, pode ter tido ocorrido antes da sua entrada em vigor. Ora,
essa aplicação retroactiva de normas de incidência tributária, que, a partir da revisão constitucional
de 1997 é absolutamente proibida pela nova redacção dada ao art. 103º, n.º 3, da CRP, só era tolerável
anteriormente em situações especiais em que estivesse em causa o interesse geral (Essencialmente
neste sentido, pode ver-se o acórdão do Tribunal Constitucional n.º 216/90, de 20-6-1990, processo
n.º 203/89, publicado no Boletim do Ministério da Justiça n.º 398, página 207), que não se vislumbram
em matéria de tributação de mais-valias» (cf. ainda, no mesmo sentido, entre outros, os acs. de 4/2/09,
rec. n.º 872/08 e de 29/10/08, rec. n.º 539/08 e de 13/2/08, rec. n.º 763/07). 2.3.2.
No caso que nos ocupa, já se viu que o prédio questionado era, à data da entrada em vigor do
CIRS (01/01/1989) um prédio qualificado na matriz predial como rústico tendo sido adquirido, também
nessa qualidade, antes da vigência do referido diploma legal. Se não estavam, na vigência do abolido
imposto de mais valias, sujeitos a esse tributo os ganhos resultantes da sua transmissão, afastados estão,
também, da sujeição a IRS, porque abrangidos no regime transitório previsto no n.º 1 do art. 5º do DL
n.º 442-A/88 (redacção do DL n.º 141/92 de 17/6).
Por tudo o que se referiu e na linha de orientação de anteriores acórdãos deste STA, de que se
destaca por todos o Ac. de 02/07/2014 tirado no rec. 01396/13, que aqui se seguiu de perto, a decisão
recorrida não é de manter, impondo-se, assim a sua revogação.
Pelo exposto, acordam os juízes deste STA em:
- conceder provimento ao recurso e, em consequência, revogar a sentença recorrida;
- julgar procedente a impugnação e, em consequência, anular o acto tributário que vinha impugnado.
Sem custas nesta instância e em primeira instância pela Fazenda Pública.
D.N.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Excesso de pronúncia. Omissão de pronúncia. Intempestividade da petição de impugnação.
Sumário:
I — O excesso de pronúncia ocorre quando o tribunal decide uma questão que não
havia sido chamado a resolver e que não é de conhecimento oficioso, e a omissão
de pronúncia ocorre quando o tribunal se demite de conhecer questão que devesse
apreciar.
II — Importando saber, para conhecimento da questão da caducidade do direito de
impugnar judicialmente o acto tributário sindicado, se o prazo para impugnar
se regia ou não pelo disposto no n.º 3 do art. 102º do CPPT, mais não cumpria
ao tribunal do que determinar, face à lei, se os vícios imputados ao acto eram
susceptíveis de conduzir à nulidade ou à sua mera anulação.
III — A intempestividade de meio impugnatório utilizado implica a não pronúncia do
tribunal no que toca às questões suscitadas na respectiva petição inicial, ainda
que de conhecimento oficioso, na exacta medida em que a lide impugnatória não
chega a ter início.
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Processo n.º 1681/13-30.
Recorrente: A………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1. A…………, NIF ………, residente em ……, …… – …… Hamburgo, na Alemanha, interpôs
recurso jurisdicional da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que rejeitou liminarmente
a petição inicial de impugnação judicial que este apresentara, por caducidade do direito de impugnar
os actos impugnados – liquidações de IVA dos anos de 1996 a 1999.
1.1. Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões:
• O disposto no n.º 3 do artigo 102º do Código de Procedimento e de Processo Tributário permite
que a impugnação seja deduzida a todo o tempo, se o fundamento for a nulidade.
• São nulos os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental (alínea d) do
n.º 2 do artigo 133º do Código do Procedimento Administrativo).
• O acto nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, independentemente da declaração de nulidade (nº 1 do artigo 134º do CPA).
• São nulos os actos consequentes de actos administrativos anteriormente anulados ou revogados,
desde que não haja contra-interessados com interesse legítimo na manutenção do acto consequente
[alínea 1) do n.º 2 do artigo 133º do CPA].
• A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser declarada, também
a todo o tempo, por qualquer órgão administrativo ou por qualquer tribunal (nº 2 do artigo 134º do
CPA).
• Por força do disposto na alínea d) do artigo 2º do CPPT, as normas do Código de Procedimento
Administrativo aplicam-se subsidiariamente aos processos jurídicos tributários.
• Estabelece o n.º 1 do artigo 267º da Constituição da República Portuguesa que a Administração
Pública será estruturada de modo a evitar a burocratização, a aproximar os serviços das populações e
a assegurar a participação dos interessados na sua gestão efectiva, designadamente por intermédio de
associações públicas, organizações de moradores e outras formas de representação democrática.
• O artigo 268º, n.º 3 da Constituição da República Portuguesa estabelece que os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma prevista na lei, e carecem de fundamentação
expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.
• O Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo proferido em 30-11-2005 no Processo 0622/05,
disponível em www.dgsi.pt decidiu que: “1 - Na vigência do CPT, a direito de audição constituía já
uma garantia do contribuinte - art. 19º, c), do CPT. II - Se tal direito não estivesse concretizado em
qualquer das formas especiais do procedimento tributário, era aplicável subsidiariamente o art. 100º
do CPA. III - Nos termos deste dispositivo, impunha-se tal audiência quando havia sido previamente
realizada instrução procedimental. IV - Se o contribuinte, realizada uma acção inspectiva, não era
ouvido antes da liquidação, ocorria vício de forma, conducente à anulação do acto de liquidação.”.
• O art. 60º, n.º 1 do Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 413/98, de 31/12, estabelece que, 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.
• O Registo Oficioso em sede de IVA a partir do ano de 1996, inclusive, podia dar origem como,
aliás, deu a actos tributários ou em matéria tributária desfavoráveis ao recorrente.
• Como naquele procedimento tributário de Registo Oficioso do recorrente em sede de IVA a partir
do ano de 1996, inclusive, nem o Serviço de Finanças de Viana do Castelo nem a Direcção de Finanças
do Distrito de Viana do Castelo, nunca organizaram o Relatório da Inspecção identificando os factos e da
sua fundamentação, também nunca poderiam ter notificado o impugnante para ele exercer o seu direito
audição prévia naquele procedimento tributário; pelo que, os Serviços Periféricos do concelho de Viana
do Castelo ofenderam/violaram o conteúdo essencial de um direito fundamental do Recorrente.
• É nulo o Registo Oficioso em sede de IVA pelo exercício da actividade de compra para revenda
de veículos usados e operações intracomunitárias a partir do ano de 1996, inclusive.
• O Recorrente alegou na sua petição inicial que: a) “É nulo o procedimento de registo oficioso da
Impugnante em sede de IVA e de IAS, por falta da sua notificação para o exercício de audição prévia
no referido procedimento.” - artigo 97º da petição inicial; b) “Porque consequentes de um acto nulo
são também nulas as liquidações adicionais de IVA impugnadas”- artigo 99º da petição inicial.
• No procedimento tributário de inspecção que culminou com o Registo Oficioso em sede de IVA
pelo exercício da actividade de compra para revenda de veículos usados e operações intracomunitárias,
concluída a prática dos actos de inspecção, tanto o Serviço de Finanças de Viana do Castelo como a
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Direcção de Finanças do Distrito de Viana do Castelo nunca organizaram e, por isso, também nunca
notificaram o Impugnante do projecto de conclusões do relatório, com a identificação desses actos e
a sua fundamentação, para que o Impugnante pudesse exercer o seu direito de audição prévia naquele
procedimento tributário de Registo Oficioso em sede de IVA a partir do ano de 1996.
• É nulo o Registo Oficioso do Impugnante em sede de IVA a partir do ano de 1996, inclusive, pelo
exercício da actividade de compra para revenda de veículos usados e operações intracomunitárias.
• São nulas as Liquidações Oficiosas de IVA impugnadas nos autos recorridos, porque consequentes de um acto nulo.
• Nos autos não existiam, como ainda não existem, quaisquer provas de que, no âmbito do procedimento de inspecção que determinou o Registo Oficioso do Impugnante em sede de IVA a partir
do ano de 1996, o Serviço de Finanças de Viana do Castelo ou a Direcção de Finanças do Distrito de
Viana do Castelo, tinham organizado e notificado o Impugnante do projecto de conclusões do Relatório,
com a identificação desses actos e da sua fundamentação, para efeito dele poder exercer o seu direito
de audição prévia naquele procedimento tributário.
• O tribunal a quo conheceu, sem poder conhecer, verificando-se excesso de pronúncia; ou seja,
não tomou conhecimento das questões alegadas nos itens 97º, 98º e 99º da petição inicial e, por outro
lado, sem que existissem nos autos quaisquer provas de que no procedimento do Registo Oficioso do
Impugnante em sede de IVA a Administração Tributária tinha organizado e notificado o Impugnante
do projecto de conclusões do Relatório, com a identificação desses actos e da sua fundamentação, para
efeitos do exercício do seu direito de audição prévia.
• Consequentemente, a sentença recorrida é nula nos termos e para os efeitos do disposto na
alínea d) do n.º 1 do artigo 668º do CPC.
• Nos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999, o Impugnante não permaneceu em Portugal mais de
183 dias nem dispunha em 31 de Dezembro desses anos de habitação em condições que fizesse supor
a intenção de a manter e ocupar como residência habitual.
• Durante os referidos anos, o Recorrente não praticou em Portugal quaisquer transmissões de bens
ou serviços sujeitas a IVA, nem praticou quaisquer actos que pudessem ser consideradas transmissões
para efeitos de sujeição a IVA, pois limitou-se a vender três veículos de uso particular do seu agregado
familiar, sobre os quais não tinha exercido o direito à dedução daquele imposto.
• O Acórdão do Tribunal Central Administrativo de 29.01.02, no Processo n.º 5659-01 (in CTF/405/
Jan./Março/02 pág.219) disponível em www.dgsi.pt decidiu que:
“1. Segundo o art. 14º n.º 1 do CIRS estão sujeitas a IAS as pessoas singulares que residam em
território português e as que, nele não residindo, aqui obtenham rendimentos. 2. O art. 15º n.º 1 do
CIRS estipula que sendo as pessoas residentes em território português o IAS incide sobre a totalidade
dos rendimentos, incluindo os obtidos fora desse território. 3. E o art. 16.º desse Código considera
residentes em território português as pessoas que, no ano a que respeitarem os rendimentos, hajam
nele permanecido mais de 183 dias ou, tendo permanecido por menos tempo, aí disponham em 31 de
Dezembro desse ano, de habitação em condições que façam supor a intenção de a manter e ocupar
como residência habitual, sendo, porém, sempre havidas como residentes em território português as
pessoas que constituem o agregado familiar, desde que naquele resido qualquer das pessoas a quem
incumbe a direcção do mesmo. 4. Donde resulta que os critérios definidores do que são pessoas residentes em território português para efeitos de incidência pessoal de IAS não passe nem pelo requisito
da nacionalidade nem pela existência de cadastro e domicílio fiscal em Portugal, circunstâncias que
se mostram completamente irrelevantes para o caso.5. Tendo o recorrido permanecido durante todo
o ano de 1996 na República Federal do Alemanha, não tendo auferido nenhum rendimento em Portugal nem tendo agregado familiar a residir em território português e inexistindo quaisquer elementos
demonstrativos de que em 31/12/96 dispusesse em Portugal de habitação em condições que fizessem
supor a intenção de a manter e ocupar como residência habitual durante o ano, não pode ser considerado como residente em território português para efeitos de tributação desses rendimentos em
sede de IAS. 6. Esses rendimentos só podem ser tributados no país de residência e emprego, isto é, na
Alemanha, dado que, por força do disposto no artº 15º n.º 1 da Convenção aprovada pela Lei 12/82,
de 3 de Junho, as remunerações obtidas de um emprego por um residente de um Estado contratante
só podem ser tributadas nesse Estado.
• O Acórdão do Tribunal Central Administrativo, de 08.03.2005 proferido no Processo n.º 479/05,
disponível em www.dgsi.pt decidiu que:
“I. Qualquer notificação, quando efectuada por via postal, subsumível à norma do n.º 1 do
artigo 65º do CPT (decisões ou actos susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contribuintes)
devem ser feitos por carta registada com aviso de recepção. II. E por actos ou decisões susceptíveis de
alterarem a situação tributária dos contribuintes são, para além da alteração dos rendimentos declarados, também o acto que, consequentemente, proceda à respectiva liquidação adicional, pois também
aqui a situação tributária do contribuinte se altera relativamente à que existia até então quanto a esse
imposto e quanto ao montante que como sujeito passivo se encontrava obrigado a entregar nos cofres
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do Estado. III. Tendo em conta o que dito ficou em I e II, a notificação da decisão da comissão de revisão e inerente liquidação adicional do imposto, deveria ter sido feita por carta registada com aviso
de recepção ou, por outra forma mais solene igualmente prevista na lei, como a escolhida notificação
pessoal. IV. Não sendo possível realizar a citação por não se encontrar o citando e nem nenhuma das
pessoas que a possa receber, o oficial de justiça deixará hora certa na pessoa encontrada que estiver
em melhores condições de a transmitir ao citando, ou, quando tal for impossível, afixará o respectivo
aviso no local mais indicado (art. 240º do CPC). V. E se também neste dia e hora designados, não se
encontrar o citando e nem nenhuma das pessoas capazes de o fazer, o funcionário afixará no local mais
adequado nota de citação, contendo a indicação dos elementos referidos no artigo 235.º e declarando-se
que o duplicado e documentos anexos ficam à sua disposição na secretaria judicial – n.º 3 do art. 240º.
VI. Para tal citação atingir a sua perfeição, é ainda exigível o envio de carta registada ao citando
comunicando-lhe a data e o modo por que o acto se considera realizado, o prazo para o oferecimento
da defesa e as cominações aplicáveis à falta desta, o destino dado ao duplicado e a identidade da
pessoa em quem a citação foi realizada (art.º 241º do mesmo Código). VII. Constando na certidão de
notificação que o funcionário não podia levar a efeito essa diligência por o notificando não se encontrar presente na sua residência, não se saber onde está nem a que horas virá, pelo que nos termos do
n.º 1 do art. 240º designava dia e hora afim de proceder à notificação que se propunha efectuar, nada
se dizendo sobre se na residência estavam ou não, quaisquer pessoas capazes de transmitir ao citando
o hora certa para o dia designado, como exige a dita norma do n.º 1 do art.º 240º do CPC, tendo-se
passado assim à marcação de hora certa por afixação na residência do citando, sem cumprir todo o
formalismo que a lei prevê para esse efeito, essa passagem não foi regular. VIII. Inexiste, na situação
descrita em VII, a comprovação da impossibilidade de através de outras pessoas, transmitir ao citando
tal marcação de hora certa e por isso o impugnante tomou conhecimento da decisão da Comissão
revisora que manteve o IVA liquidado quando já se encontrava caducado o direito à liquidação, por
estarem ultrapassados os prazos mencionados no art. 88º, n.º 1 do CIVA, ou seja, por tal liquidação
não ter ocorrido e não ter sido notificada ao contribuinte dentro dos cinco anos civis seguintes àquele
em que se verificou a exigibilidade do imposto.”
• Dispõe o artigo 2º, alínea c), da Lei Geral Tributária, que “de acordo com a natureza das matérias, às relações aplicam-se, sucessivamente, o Código Civil e o Código de Processo Civil.”
• Dispõe o artigo 247º do Código Civil que, “quando o réu resida no estrangeiro, observar-se-á
o que estiver estipulado nos tratados e convenções internacionais. Na falta de tratado ou convenção,
a citação é feita por via postal, em carta registada com aviso de recepção, aplicando-se as determinações do regulamento local dos serviços postais. Se não for possível ou se frustrar a citação por via
postal, proceder-se-á à citação por intermédio do consulado português mais próximo, se o réu for
português; sendo estrangeiro, ou não sendo viável o recurso ao consulado, realizar-se-á a citação por
carta rogatória, ouvido o autor.”.
• No âmbito do procedimento do Registo Oficioso do Recorrente em sede de IVA, a Administração Tributária tomou conhecimento de que ele se encontrava emigrado na Alemanha; pelo que são
nulas todas as notificações do Impugnante efectuadas pela AT através de Edital ou por carta registada
para a sua ex-residência em Portugal que possuía antes de emigrar, pois não respeitam o art. 247º do
Código Civil ao caso aplicável por se tratar de Processo de Inspecção pelo que, as notificações terão de
obedecer às regras do CPPT e da LGT e subsidiariamente às regras do Código Civil designadamente
às da citada norma.
• Apesar de não estarmos perante uma oposição à execução e da prescrição da dívida exequenda
não ser fundamento para impugnação, a verdade é que a prescrição da dívida exequenda no processo
executivo n.º 2348200201001604 e Apensos, determina a inutilidade superveniente da lide.
• Pelo que, importa tomar conhecimento da prescrição da dívida exequenda no descrito processo
executivo e impugnada nos autos recorridos; de facto, a impugnação da dívida exequenda naquele
processo executivo só suspenderia o processo executivo se o Impugnante tivesse prestado garantia da
dívida exequenda, ou o Tribunal ou o Chefe do Serviço de Finanças tivessem proferido despacho que
dispensasse o Impugnante de prestar garantia no processo executivo – artigos 169º e 170º do CPPT e
artigos 48º e 49º da Lei Geral Tributária; o que nunca aconteceu até, pelo menos, 28/12/2005.
• Por culpa não imputável ao Recorrente, pelo menos até ao dia 28/12/2006 o processo executivo
em causa esteve parado por período superior a um ano; ora, nos termos do disposto no artigo 90º da
Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro, a revogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT só se aplicaria ao
prazo de prescrição da dívida exequenda no processo executivo n.º 2348200201001604 e Apensos,
se na data da sua revogação, ainda não tivesse decorrido o período superior a um ano de paragem do
processo por facto não imputável.
• Pelo que, nos termos do disposto na redacção vigente até 31/12/2006, prescreveram as dívidas
impugnadas nestes autos, exequendas no processo executivo n.º 2348200201001604 e Apensos.
• A sentença a quo viola as seguintes normas legais, entre outras:
- artigo 2º, alínea c), da LGT;
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- artigos 48º e 49º da LGT;
- artigo 2º, alínea d), do CPPT;
- artigo 102º, n.º 3, do CPPT;
- artigos 169º e 170º do CPPT;
- artigo 133º, n.º 2, alínea d), do CPA;
- artigo 133º, n.º 2, alínea 1), do CPA;
- artigo 134º, n.º 1, do CPA;
- artigo 134º, n.º 2, do CPA;
- artigo 267º, n.º 1, da Constituição (CRP);
- artigo 268º, n.º 3, da Constituição (CRP);
- artigo 60º, n.º 1, do Regime Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 413/98, de 31/12;
- artigo 90º da Lei n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro
- artigo 668º, n.º 1, alínea d), do CPC;
1.2. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que devia ser
negado provimento ao recurso.
1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir em conferência.
2. Na decisão recorrida encontram-se fixados os seguintes factos:
a). Pela administração tributária foram emitidas as liquidações adicionais de IVA impugnadas
referentes aos anos de 1996, 1997, 1998 e 1999 e levadas ao conhecimento do impugnante em 22 de
Novembro de 2001- (facto confessado no artigo 28 da petição inicial).
b). Na sequência do referido em a), o impugnante requereu junto do Serviço de Finanças de
Viana do Castelo certidão nos termos do artigo 37º, n.º 1 do CPPT, a qual lhe foi entregue no dia 28 de
Novembro de 2001 – (documento de fls. 24 dos autos).
c). O impugnante apresentou impugnação judicial contra as liquidações de IVA referidas em a),
a qual correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de braga sob o n.º 118/04.8BEBRG e onde
veio a ser proferida sentença que julgou deserta a instância - (facto confessado nos arts. 5 e 6 da petição
inicial).
d). A presente impugnação judicial foi apresentada em 5 de Novembro de 2010 – (fls. 4 dos
autos).
3. Perante as conclusões da alegação do presente recurso, que delimitam o seu âmbito e objecto,
as questões que cumpre apreciar são as de saber: (i) se a decisão recorrida se encontra ferida de nulidade, por excesso de pronúncia, por ter julgado a impugnação intempestiva sem tomar conhecimento
e sem permitir a produção de prova das questões articuladas nos arts. 97º, 98º e 99º da petição inicial;
(ii) se a decisão recorrida se encontra ferida de nulidade, por omissão de pronúncia, por falta de conhecimento da questão da prescrição das dívidas que emergem dos actos de liquidação impugnados; (iii)
se a decisão recorrida violou as normas contidas nos arts. 2º, alínea c), 48º e 49º da LGT, nos arts. 2º,
alínea d), 102º, n.º 3, 169º e 170º do CPPT, nos arts. 133º, n.º 2, alíneas d) e i), 134º, n.º 1, e 34º, n.º 2,
do CPA, nos arts. 267º, n.º 1, e 268º, n.º 3, da CRP, no art. 60º, n.º 1, do RCPIT, e no art. 90º da Lei
n.º 53-A/2006, de 29 de Dezembro.
3.1. Da nulidade da decisão por excesso de pronúncia.
Nos termos do n.º 1 do artigo 125º do CPPT e da alínea d) do n.º 1 do artigo 615º do CPC, 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, nulidade que está directamente relacionada com o
dever que é imposto ao juiz, pelo artigo 608º 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 das questões suscitadas pelas partes,
salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.
O excesso de pronúncia ocorre, assim, quando o tribunal decide uma questão que não havia sido
chamado a resolver e que não é de conhecimento oficioso, e a omissão de pronúncia ocorrerá quando
o tribunal se demite de conhecer questão que devesse apreciar.
A decisão recorrida, proferida a fls. 28 e segs. dos autos, julgou que a petição inicial de impugnação
judicial era intempestiva, com a seguinte motivação:
«Referindo, o Impugnante que o início do prazo de apresentação da impugnação, conta-se a partir
de 28 de Novembro de 2001, é manifesto que, com fundamento em vícios que conduzem à anulação
da liquidação, o direito de acção (de 90 dias) já caducou há anos, nos termos do art. 102º, n.º 1, do
CPPT.
Todavia, nos termos do n.º 3 do referido artigo, se o fundamento for a nulidade, a impugnação
pode ser deduzida a todo o tempo.
Importa, pois, verificar quais os fundamentos da impugnação.
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O Impugnante pede a declaração de nulidade das liquidações com fundamento na ilegalidade
das notificações, errónea qualificação e quantificação dos rendimentos sujeitos a IVA, falta de fundamentação e preterição de outras formalidades legais.
No entanto, todos estes fundamentos geram o vício de anulabilidade, que não de nulidade dos
actos.
Efectivamente, não estando prevista em qualquer lei fiscal o regime de nulidade dos actos, é
aplicável, subsidiariamente (ex vi artigo 2º, alínea d), do CPPT), o artigo 133º do Código de Procedimento Administrativo, o qual prevê que: “1- São nulos os actos a que falte qualquer dos elementos
essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade, não conformando
nenhum dos alegados pela Impugnante.
Por sua vez, o n.º 2 do art. 133º do CPA enuncia taxativamente os actos nulos.
Verifica-se, assim, que nenhum dos vícios assacados aos actos de liquidação gera a pretendida
declaração de nulidade, mas apenas, eventualmente, a sua anulação.
Nesta conformidade, não tendo os vícios alegados, pelo Impugnante, a virtualidade, de gerar
a nulidade do acto tributário, mas tão-somente a anulabilidade do acto, a acção deveria respeitar o
prazo previsto no art. 102º, n.º 1, do CPPT, ou seja, o prazo de 90 dias.
Como bem refere o Impugnante, o prazo para deduzir impugnação só poderia ter início a partir
de 28 de Novembro de 2001, pelo que há muito que se esgotou o prazo para deduzir a presente impugnação. Face ao exposto, considera-se que a impugnação judicial é extemporânea, tendo caducado o
direito de impugnar a liquidação em causa, pelo que se rejeita liminarmente a impugnação.».
Importa salientar que o recorrente não põe em causa que a questão da caducidade do direito de
impugnar judicialmente determinado acto tributário seja de conhecimento oficioso do tribunal. Não é
nesta vertente que o recorrente radica o invocado vício de excesso de pronúncia. O que sustenta é que
o Mmº Juiz incorreu em excesso de pronúncia por ter conhecido dessa questão sem tomar conhecimento (e sem permitir a produção de prova) das questões suscitadas nos arts. 97º, 98º e 99º da petição
inicial, onde invocara a nulidade do procedimento do seu registo oficioso em sede de IVA «por falta
da sua notificação para o exercício de audição prévia no referido procedimento», e onde concluíra
pela nulidade das liquidações impugnadas por serem consequentes desse procedimento tributário de
registo oficioso sem audição prévia.
Todavia, o tribunal recorrido, pronunciando-se sobre todas as questões colocadas na petição inicial
– questões que identificou e individualizou – concluiu que, perante o disposto no art. 133º do CPA,
«nenhum dos vícios assacados aos actos de liquidação gera a pretendida declaração de nulidade,
mas apenas, eventualmente, à sua anulação.». Ou seja, o tribunal é bem claro ao afirmar que os vícios
invocados pelo impugnante não são susceptíveis de gerar a nulidade dos actos impugnados e que, por
isso, o impugnante não tem razão quando argumenta com a ausência de prazo para esta impugnação
judicial.
A posição assumida pelo tribunal “a quo” é, de resto, consentânea com as normas constitucionais
invocadas pelo recorrente e com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Administrativo, como
se pode pela leitura dos acórdãos proferidos em 25/5/2011, no proc. n.º 91/11, em 21/9/2011, no proc.
n.º 63/11, em 16/5/2011, no proc. n.º 275/12, em 28/11/2013, no proc. n.º 1038/12, em 21/11/2012, no
proc. n.º 210/12, e que inteiramente subscrevemos.
Com efeito, no referido acórdão de 21/11/2012, o STA, ficou dito o seguinte: «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, pág. 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 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.”
Dispõe, por sua vez art. 133º nºs 1 e 2 alínea d) do Código de Processo Administrativo que 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.
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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 32182, 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,
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
(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.), não sendo, consequentemente, aplicável o
disposto no artº 102º, n.º 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário.».
No caso vertente, importava saber se o prazo para impugnar se regia, ou não, pelo disposto no
n.º 3 do art. 102º do CPPT, e, nesta circunstância, mais não cumpria ao tribunal do que determinar,
face ao quadro legal vigente, se os vícios imputados aos actos tributários impugnados eram ou não
susceptíveis de conduzir à sua nulidade. Razão porque, ao proceder desta forma, o tribunal recorrido
não conheceu, nem mais nem menos, do que aquilo que lhe era lícito conhecer e, por conseguinte, não
cometeu nenhum excesso de pronúncia conducente à nulidade da decisão recorrida.
Razão por que não podem proceder as conclusões do recurso quanto a esta questão da nulidade
da decisão por excesso de pronúncia.
3.2. Da nulidade da decisão por omissão de pronúncia.
Quanto à questão de saber se a matéria da prescrição devia ter sido apreciada na decisão recorrida,
acompanhamos a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal no sentido de que a intempestividade
de meio impugnatório usado pela parte implica a não pronúncia do tribunal no tocante às questões
colocadas na petição ou mesmo às questões de conhecimento oficioso, na exacta medida em que a lide
impugnatória não chega a ter o seu início - cfr., entre outros, os acórdãos proferidos em 21/05/2008,
3/12/2008, 11/02/2009, 25/03/2009, 21/09/2011, 20/02/2013 e 6/03/2013 nos processos nºs 293/08,
803/08, 802/08, 196/09, 63/11, 742/12 e 1494/12, respectivamente.
Por conseguinte, não ocorre o alegado vício de omissão de pronúncia.
E este entendimento nem sequer acarreta prejuízo para o Impugnante, ora Recorrente, uma vez
que a prescrição pode ser suscitada na execução fiscal e aí conhecida pelo respectivo órgão (art. 175º
do CPPT), com a possibilidade de reclamação para tribunal no caso de o pedido ser indeferido, em
conformidade com o disposto no art. 276º do CPPT.
Improcedem, pois, as inerentes conclusões das alegações do recurso.
3.3. Da violação de normas legais.
O Recorrente aduz, na conclusão 32ª das suas alegações, que a decisão recorrida violou diversas
normas legais, que indica.
Todavia, como resulta de tudo o que acabámos de expor, decidindo pela rejeição liminar da petição
de impugnação a decisão recorrida não pode ter violado as normas contidas nos arts. 2º, alínea c), 48º
e 49º da LGT, nos arts. 2º, alínea d), 102º, n.º 3, do CPPT, nos arts. 133º, n.º 2, als. d) e i), 134º, n.º 1, e
34º, n.º 2, do CPA, nos arts. 267º, n.º 1, e 268º, n.º 3, da CRP, no art. 60º, n.º 1, do RCPIT, no art. 90º,
da Lei n.º 53-A/2006, de 29.12, e no art. 668º, n.º 1, alínea d), do CPC, e também se não detecta como

2879
possa ter violado as regras dos arts. 169º e 170º do CPPT, que se referem, respectivamente, aos efeitos
da prestação da garantia na execução fiscal e à dispensa de prestação de garantia.
Motivo por que, também aqui, as conclusões das alegações do recurso se mostram insubsistentes
e, por isso, improcedem.
Em face do exposto, resta concluir que não padecendo a decisão recorrida dos vícios que lhe são imputados e não merecendo, por isso, qualquer censura, a mesma tem de se manter na ordem jurídica.
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 pelo recorrente.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro
Delgado.

Acórdão de 10 de Setembro de 2014.
Assunto:
Taxa de ligação ao sistema público de saneamento. Oposição à Execução Fiscal.
Fundamentos. Falta de Notificação da liquidação. Inexigibilidade. artigo 201.º,
n.º 1, alínea i) do CPPT.
Sumário:
A notificação válida da liquidação é requisito de eficácia desta (cfr. o n.º 6 do artigo 77.º da Lei Geral Tributária), sendo a sua falta geradora da inexigibilidade
da dívida exequenda, fundamento de oposição subsumível na alínea i) do n.º 1 do
artigo 204.º do CPPT.
Processo n.º 1727/13-30.
Recorrente: Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia.
Recorrido: A………….., Lda.
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 – O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia recorre para este Supremo Tribunal da
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 27 de Março de 2012, que julgou procedente
a oposição deduzida por A…………….., Lda à execução fiscal que lhe foi instaurada pela Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia para cobrança coerciva do montante de €3.152,35, proveniente de
prestação de serviços respeitante a ramal, câmara e taxa de ligação ao sistema público de saneamento,
para o que apresentou as seguintes conclusões:
1.ª Sendo os elementos para o cálculo da tarifa de ligação à rede pública declarados pela oponente não é exigível que a notificação da liquidação seja efectuada por correio registado com aviso
de recepção.
2.ª Tendo ficado demonstrado que a notificação foi efectivamente efectuada e que a liquidação
da taxa resulta de elementos declarados pela oponente não se pode concluir pela inexigibilidade da
dívida só porque a notificação não devia ter sido efectuada por correio simples.
3.ª Assim, demonstrada e comprovada a notificação à oponente para proceder ao pagamento da
taxa e do preço pelos serviços prestados a não observância da forma exigida não pode por em causa
essa notificação.
4.ª A douta sentença ao concluir que a não observância da forma legalmente exigida para a
notificação implicou a inexigibilidade da dívida errou no seu julgamento, pelo que deve ser revogada.
5.ª De qualquer modo, sempre se refira que a dívida exequenda no valor de €3.152,35, constante
da certidão de dívida e factura supra identificadas, não respeita apenas à “tarifa” de ligação à rede
pública mas, como consta da discriminação constante da factura, respeita a ramal + câmara + taxa de
ligação, sendo €374,10 referente a ramais de saneamento, €359,13 referente a 1 câmara interceptadora
e €2.294,47 a taxa de ligação de saneamento.
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6.ª Ora, não sendo o preço devido pelo ramal e pela câmara uma taxa mas sim um preço por
um serviço prestado não lhe é aplicável o disposto no n.º 1 do artigo 38.º do CPPT, sendo suficiente
a notificação por correio simples.
7.ª Por isso, encontrando-se demonstrada a notificação e envio da factura à oponente sempre se
mantém a exigibilidade da dívida exequenda, pelo menos, no respeitante ao ramal e à câmara.
8.ª Em face do exposto, a douta sentença incorreu em erro de julgamento pelo que deve ser
revogada e substituída por outra que decida pela improcedência da oposição e prosseguimento da
execução, pelo menos, nessa parte.
Termos em que,
Deve ser dado provimento ao recurso, revogando-se a sentença por violar os comandos legais
atrás invocados, com as legais consequências, como é de JUSTIÇA
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 196
a 198 dos autos, concluindo no sentido da improcedência do recurso e da confirmação do julgado
recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se incorreu em erro de julgamento o tribunal “a quo” ao julgar procedente a oposição deduzida por inexigibilidade da dívida exequenda em virtude da falta de notificação válida da
liquidação.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso encontram-se fixados os seguintes factos:
A) Em 29/12/1998, no âmbito do procedimento de licenciamento de obras particulares n.º 686/98,
com projecto aprovado em 22/09/1998, a oponente requereu ao Município de Vila Nova de Gaia, a
aprovação dos projectos de especialidades, entre os quais, consta o projecto predial de águas e esgotos.
– cfr. doc de fls 24/25 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
B) Com data de 22/10/1009, a oponente subscreveu um documento intitulado “Declaração de
rendimento colectável”, da qual consta, designadamente:
“(…) Vem por este meio declarar que para efeito de pagamento da taxa de ligação estima o rendimento colectável anual do referido prédio em ESC. 4600.000$00 (quatro milhões e seiscentos mil
escudos), considerando este valor provisório até que ao citado edifício seja atribuída, pela Fazenda
Nacional, o rendimento colectável definitivo.” – cf doc de fls. 26 dos autos.
C) Em 26/01/1999, o projecto de esgotos foi aprovado pelo Senhor Director dos Serviços de
Aprovação e Fiscalização de projectos particulares. – cfr. doc de fls. 27 dos autos, cujo teor se dá por
integralmente reproduzido.
D) A ora oponente apresentou na empresa “Águas de Gaia, E.M.” a requisição de ligação à rede
de águas residuais com o n.º 2436/00, solicitando a ligação do prédio sito na Rua ……….., ……………..
– cfr. doc de fls 29/32 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
E) A sociedade B………….., S.A., emitiu em nome da ora oponente as facturas, referentes a
“infra-estruturas exteriores na Rua ………. – …………… – Vila Nova de Gaia”, n.º A-511, no valor
de 14.714,54€, a que corresponde o recibo n.º A-418, de 10/05/2002 e a factura n.º A-432, no valor
de 17.507,80€, com o correspondente recibo n.º A-354, de 10/10/2001.. – cfr. doc de fls 9/12 dos autos
cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
F) A empresa “Águas de Gaia, E.M.” remeteu à oponente, por correio simples, a factura referente à
taxa de ligação ao sistema público de saneamento. – cfr. depoimento da testemunha C………………..
G) Em 10/05/2006 a empresa “Águas de Gaia, E.M.”, emitiu, em nome da ora oponente, a factura/recibo n.º 36011110059907777, 2.ª via, referente a ramal, câmara e taxa de ligação de saneamento,
para 23 locais de consumo, do prédio situado na Rua ……….., ……./………. - …………….., com data
de pagamento até 03-12-2001, no valor de 3.152,35€ – cfr. doc de fls 33 dos autos, cujo teor se dá por
integralmente reproduzido.
H) Em 17/02/2006, a “Águas de Gaia, E.M.” emitiu a certidão de dívida n.º 24617, da qual
consta, entre o mais:
“Certifico que o Sr. A………………, Lda é devedor da importância 3152,35 proveniente da prestação de serviço referente a factura n.º 1001625377 de 2001-11-06 que lhe foi lançada no ano económico de 2001 e porque não satisfez no prazo de cobrança voluntária e uma vez preenchidas todas as
formalidades legais, passa-se a presente certidão nos termos do art. 110.º do CPT (DL 154/91 de 23/4)
correspondente ao processo de execução contra o referido devedor, de conformidade com o código.
Em 06/11/2001, o valor em dívida a executar é de 3152,35 euros, sendo devidos juros de mora
a partir desta data. (…)
Informação: Ramal, câmara e taxa de ligação de saneamento referente a Rua ………… …………. em
…………….. – VNG” – cfr. doc de fls 17 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

2881
I) Para cobrança coerciva da referida dívida foi instaurado o processo de execução n.º 633/06.
– cfr. Informação de fls. 16 dos autos.
J) A oponente foi citada para o processo executivo por ofício enviado em 16/03/2006. - doc de
fls 18/20 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.
L) Da informação emitida pela “Águas de Gaia, S.A.” consta, para além do mais:
“1. O pagamento da ligação de prédios novos à rede pública de Drenagem de Águas Residuais
é feito nos termos do art. 51.º do regulamento em vigor “No caso da ligação de um prédio novo, são
devidos os seguintes pagamentos:
- Preço do ramal de ligação e respectiva câmara, se construída pela Entidade Gestora, de acordo
com a tabela em vigor.
- Tarifa de ligação ao sistema público”.
Analisado e reapreciado o processo relativo ao presente caso verifica-se o seguinte:
2.1 Em 7 de Janeiro/1999 deu entrada neste Serviço um pedido de aprovação de um projecto
predial de águas e esgotos, através de requerimento assinado por D………….., do qual fazia parte
uma “Declaração de rendimento colectável”, assinada pelo mesmo requerente, em que este declara
o valor estimado do rendimento colectável do prédio a construir para efeito de pagamento da taxa de
ligação (…)
2.2 Esse processo obteve aprovação em 26 de Janeiro de 1999 (…)
2.3 A partir daí desenvolveu-se toda a tramitação técnica e administrativa, nomeadamente o
inquérito para efeito de ligação” também assinado pelo requerente (Doc 4), dando-se seguimento ao
processo cujo suporte documental interna consta dos documentos n.º 5
Nestes documentos verifica-se que foi confirmada a ligação de prédio em 27 de Setembro de 2001
e anota-se em observações os serviços a facturar.
2.4 Em 6 de Novembro/2001, emite-se a factura n.º 1001625377, no valor de €3.152,35 e é enviada
ao cliente, via CTT, sendo-lhe exigido o pagamento até à data de 3 de Dezembro de 2001 (…)
Mais se informa que a referida factura não nos foi devolvida pelos CTT como não entregue, nem
o pagamento foi efectuado.” – cfr doc de fls 22/23 dos autos.
M) A presente oposição à execução foi apresentada por correio electrónico em 26/04/2006. – cfr.
Informação de fls. 16 dos autos.
6– Apreciando.
6.1 Da procedência da oposição em razão da inexigibilidade da dívida exequenda por falta de
notificação válida da liquidação
A sentença recorrida, a fls. 106 a 133 dos autos, julgou procedente a oposição deduzida pelo
ora recorrido à execução fiscal que lhe foi movida pela Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia
para cobrança coerciva da quantia de €3.152,35 proveniente de prestação de serviços respeitante
a ramal, câmara e taxa de ligação ao sistema público de saneamento, no entendimento de que a
liquidação da taxa que originou a dívida exequenda não foi validamente notificada à oponente
antes da instauração da execução, o que determinando a inexigibilidade de tal dívida, constitui
fundamento de oposição, enquadrável na alínea i) do artigo 204.º do CPPT (cfr. sentença recorrida, a fls. 132 dos autos).
Para assim decidir considerou a sentença recorrida que da factualidade apurada apenas resulta
que o Município de Vila Nova de Gaia enviou para cobrança a factura correspondente à taxa liquidada, através de correio simples, sem registo nem aviso de recepção (cfr. alínea F) do probatório),
sendo que a notificação da liquidação de uma taxa, na medida em que é susceptível de alterar a
situação tributária do contribuinte deve ser efectuada por carta registada com aviso de recepção
(cfr. neste sentido o acórdão do STA de 24/01/2007, proferido no processo n.º 0463/06), o que, não
tendo sido feito, e recaindo sobre o exequente o ónus da prova dos pressupostos de que depende
o seu direito de exigir a obrigação tributária, nomeadamente que a notificação da liquidação foi
validamente efectuada (cfr. acórdão do STA de 06/10/2005, proferido no processo n.º 0500/05),
determina a inexigibilidade da dívida exequenda, que constitui fundamento de oposição à execução
fiscal subsumível da alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, como decidido em Acórdão do Pleno
da Secção de Contencioso Tributário de 20/01/2010, proferido no processo n.º 0832/08 – cfr. sentença
recorrida, a fls. 131 a 133 dos autos.
Discorda do decidido o recorrente, alegando, em síntese, que tendo ficado demonstrado que a
notificação foi efectivamente efectuada e que a liquidação da taxa resulta de elementos declarados
pela oponente não se pode concluir pela inexigibilidade da dívida só porque a notificação não devia
ter sido efectuada por correio simples ou, ao menos, que não sendo o preço devido pelo ramal e pela
câmara uma taxa mas sim um preço por um serviço prestado não lhe é aplicável o disposto no n.º 1 do
artigo 38.º do CPPT, sendo suficiente a notificação por correio simples, por isso que encontrando-se
demonstrada a notificação e envio da factura à oponente sempre se mantém a exigibilidade da dívida
exequenda, pelo menos, no respeitante ao ramal e à câmara.
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O Excelentíssimo Procurador-Geral adjunto junto deste STA no seu parecer junto aos autos defende o não provimento do recurso.
E nada há, de facto, a censurar ao decidido, que bem julgou.
A alegação do recorrente de que sendo elementos para o cálculo da tarifa de ligação à rede pública
declarados pela oponente não é exigível que a notificação da liquidação seja efectuada por correio
registado com aviso de recepção, poderia proceder se tivesse ficado demonstrado que foi efectuada
notificação da liquidação por carta registada, podendo, nesse caso, funcionar a presunção (ilidível)
de notificação a que se refere o n.º 1 do artigo 39.º do CPPT. Contudo, o que ficou provado foi que A
empresa “Águas de Gaia, E.M.” remeteu à oponente, por correio simples, a factura referente à taxa
de ligação ao sistema público de saneamento. – cfr. depoimento da testemunha C……………. (cfr. a
alínea F) do probatório fixado), o que apenas seria a forma legal se em causa estivessem liquidações
de impostos periódicos feitas nos prazos previstos na lei (cfr. o n.º 4 do artigo 38.º do CPPT), o que
manifestamente não é o caso.
No caso, estando em causa a notificação de liquidação de taxa de ligação de saneamento e encargos
conexos - tarifas e preços (públicos), nos termos dos artigos 16.º alínea d) e 20.º da Lei das Finanças
Locais ao tempo vigente (Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto), entendidas como receitas parafiscais para
efeitos de aplicação supletiva do Código de Procedimento e de Processo Tributário – CPPT – em tudo
o que não se encontrar especialmente regulado (cfr. o artigo 1.º do CPPT) – impunha-se, ao menos, a
notificação por carta registada, que oferece maior segurança quanto comprovação do respectivo envio
e permite fazer funcionar a presunção de notificação.
Não tendo sido enviada carta registada, e perante a alegação do oponente de que até receber a
citação para o processo de execução fiscal, o oponente desconhecia, em absoluto, a existência de tal
dívida ou sequer que a Câmara lhe havia liquidado tal quantia a título de prestação de serviços pelo
ramal, câmara taxa de ligação do saneamento relativo ao prédio situado na Rua ……… …/………, em
……….. (…) e que (…) nunca recebeu qualquer factura, nota de liquidação, título de conhecimento
ou qualquer ou qualquer outro documento, destinado a dar-lhe conhecimento e ou a notifica-la para
efectuar o pagamento da liquidação pelo ramal, câmara e taxa de saneamento, que, alegadamente, lhe
foi “lançada” no ano de 2001 (…) (cfr. os artigos 4.º e 5.º da PI de oposição, a fls. 2 dos autos), bem
andou o Tribunal “a quo” ao julgar procedente a oposição por inexigibilidade da dívida exequenda,
pois que a notificação válida da liquidação é requisito de eficácia desta (cfr. o n.º 6 do artigo 77.º da Lei
Geral Tributária), sendo a sua falta geradora da inexigibilidade da dívida exequenda, fundamento de
oposição subsumível na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT (assim, JORGE LOPES DE SOUSA,
Código de Procedimento e de Processo Tributário. Anotado e comentado, Volume III, 6.ª edição, 2011,
p. 499 e jurisprudência aí citada, bem como o recente Acórdão deste STA de 18 de Junho de 2014, rec.
n.º 1549/13).
Pelo exposto se conclui 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 pelo recorrente.
Lisboa, 10 de Setembro de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 17 de Setembro de 2014.
Assunto:
Alienação onerosa de imóvel destinado a habitação. Mais-valias. Reinvestimento.
Aquisição da propriedade de outro imóvel.
Sumário:
Para que opere a exclusão tributária prevista no n.º 5 do artigo 10.º do CIRS (exclusão
da tributação do ganho obtido mediante a alienação onerosa de imóveis destinados
a habitação própria e permanente do sujeito passivo) é preciso que o ganho seja
reinvestido, no prazo de 24 meses, na aquisição de um diferente imóvel e que este
também tenha como destino a habitação do sujeito passivo ou do seu agregado
familiar.
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Processo n.º 250/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…… e outro.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. O Magistrado do Ministério Público junto do TAF de Sintra e a Fazenda Pública recorrem da
sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, julgou procedente a impugnação
que A….e B….., ambos com os demais sinais dos autos, deduziram contra a liquidação de IRS do ano
de 2004, com o n.º 20085000076259 e correspondentes demonstração de juros e de compensação, no
montante de 27.080,41 Euros.
1.2. O Ministério Público termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1. Recorre-se do acerto da douta sentença na qual o Meritíssimo Juiz “a quo” decidiu julgar procedente a impugnação judicial apresentada por A……. e o filho B……, com a consequente anulação
do acto tributário impugnado.
2. Assenta o decidido no fundamento de que existiu reinvestimento efectivo, porquanto foram
cumpridas os requisitos do destino do imóvel e do limite temporal do reinvestimento, não existindo
qualquer requisito legalmente formulado quanto à necessidade do reinvestimento ter de ser realizado
em imóvel distinto do alienado.
3. Concluiu que a liquidação impugnada é ilegal, devendo por isso ser anulada, o que sucederá
da mesma forma quanto aos juros compensatórios respetivos.
4. A nosso ver, não assiste razão no decidido na medida em que, se por um lado a sentença admite a necessidade de dois imóveis, referindo-se a “ambos” e ao imóvel “de partida” e o imóvel “de
chegada”, por outro lado, omite, o requisito legal “de que seja reinvestido na aquisição da propriedade
de outro imóvel”.
5. Os requisitos legais para que sejam excluídos da tributação os ganhos obtido mediante a alienação onerosa de imóveis são:
- Que o imóvel alienado se destine à habitação própria e permanente do sujeito passivo e do seu
agregado familiar;
- Que o valor da realização seja reinvestido na aquisição de imóvel para o mesmo fim no prazo
de 24 meses.
- Que seja reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel.
6. O significado de “outro” é: “o que não é o mesmo”, “diferente”, “mais um” (cfr. busca no
Google, definição de “outro” no Dicionário Português Online).
7. A lei não contém palavras inúteis e, de facto, não é inútil a lei utilizar as palavras “reinvestido
na aquisição da propriedade de outro imóvel”, porque o que o legislador quis dizer foi exactamente
“propriedade de outro imóvel”, referindo-se naturalmente a “que não é o mesmo”, “diferente”.
8. Embora sendo certo que o sujeito passivo respeitou o prazo do reinvestimento - 24 meses - e
destinou o imóvel à habitação própria e permanente, não preencheu o outro requisito exigido por lei
que é - aquisição de outro imóvel - pois adquiriu o mesmo imóvel.
9. Assim, e em função do exposto, haverá que reconhecer que o acto de liquidação adicional de
IRS, impugnado nos autos, não pode ser feito com exclusão da tributação dos ganhos provenientes
da transmissão onerosa do primeiro imóvel, porque o impugnante adquiriu o mesmo imóvel e não a
propriedade do outro diferente.
10. Ao decidir em contrário o Meritíssimo Juiz “a quo” violou o disposto nas disposições dos
artigos 10º, n.º 5, alínea a), do CIRS.
Termina pedindo que o recurso seja julgado procedente, e revogada a sentença recorrida, a substituir por outra que julgue improcedente a impugnação judicial.
1.3. Por sua vez, também a Fazenda Pública apresentou alegações, terminando-as com a formulação das Conclusões seguintes:
I. Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou procedente a impugnação
judicial deduzida por A……….., NIF ………. e B…………., NIF …….contra a liquidação de IRS do
ano de 2004 com o n.º 20085000076259 e correspondentes demonstração de juros e de compensação,
no montante de € 27.080,41.
II. Na douta sentença recorrida foi anulada a liquidação, ora em crise, por violação do princípio
da legalidade, mais concretamente a alínea a) do n.º 5 do art. 10º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS).
III. Entendeu o Tribunal a quo que não era de “aceitar que o termo “outro” se encontre empregue pelo legislador como requisito substancial da norma de exclusão, encontrando-se empregue
exactamente no mesmo sentido em que é empregue na alínea a) do n.º 5 do art. 100º, ou seja, apenas
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no sentido de destrinçar a aquisição do imóvel alvo do reinvestimento, sem que pretenda introduzir a
exigência legal do reinvestimento ter de ser realizado em imóvel distinto do alienado”.
IV. A Fazenda Pública insurge-se contra este entendimento que colheu procedência em 1ª Instância porque a alínea a) do n.º 5 do art. 10º do CIRS é claro, ao exigir que o valor da mais-valia seja
“reinvestido na aquisição da propriedade de outro imóvel”.
V. Outro é um determinante e/ou pronome indefinido que significa “não este”, “diferente”,
“o que não é o mesmo” (cf. http://www.priberam.pt/d!po/outro, http://www.dicio.com.br/outro/,
http://www.lexico.pt/outro).
VI. Na determinação do sentido das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as mesmas
se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis (cf. n.º 1
do art. 11º da LGT), pelo que devemos trazer à colação o art. 9,º do Código Civil e concluir que “o
enunciado gramatical ou filológico da lei assume-se como o ponto de partida do intérprete, mas comporta também uma função de limite, já que não pode ser considerado pelo intérprete o pensamento
legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso (cfr n.º 2 do art. 9º) Acresce que, “[N]a fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete
presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento
em termos adequados (sic n.º 3)” [Cf. Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 10-10-2013, Proc.
443/09.4TTVFX.1,L1-4].
VII. “Assim, não se pode, na interpretação, transcender a linguagem, a construção linguística
(sintatico-formal) para afirmar um significado que não resulte expresso” [cf. LEITE DE CAMPOS,
BENJAMIM SILVA RODRIGUES E JORGE LOPES DE SOUSA in LEI GERAL TRIBUTÁRIA
ANOTADA E COMENTADA, 4ª EDIÇÃO, 2012, Página 120].
VIII. Não poderá o intérprete assumir que o legislador utilizou o vocábulo “outro” num sentido
desadequado porque isto “contrariaria os princípios fundamentadores da actividade interpretativa,
que impõem que se presuma que na elaboração da lei o legislador teve em consideração não só a
unidade do sistema jurídico, como que soube exprimir o seu pensamento em termos adequados (art. 9º
do Código Civil)” [cf. Acórdão TCA Norte de 14-03-2012. Proc. n.º 02347/11.1 BEPRT].
IX. Assim, temos de presumir que o legislador quando se referiu a “outro”, usou correctamente
os termos técnico-jurídicos e exprimiu adequadamente o seu pensamento, ou seja, quis que o reinvestimento fosse em imóvel diferente daquele anteriormente alienado. Caso a intenção do legislador fosse
a de incluir os casos em que o reinvestimento é no mesmo imóvel, teria dado outra redacção ao n.º 5
do art. 10º do CIRS (cf. neste sentido Acórdão TCA Sul de 08-11-2005, Proc. 00195/03 que seguiu o
mesmo raciocínio para expressão “documento autêntico”).
X. A AT respeitou o princípio da legalidade, concluindo-se, pois, que mal andou o Tribunal a quo
ao anular a liquidação do IRS, ora em crise, pelo que pugna-se pela substituição daquela decisão por uma
outra que, com as legais consequências, considere totalmente correcta e fundamentada a posição da AT.
Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da decisão recorrida.
1.4. No seguimento o Mmo. Juiz do TAF de Sintra proferiu o despacho de teor seguinte:
«Através do despacho de fls. 114 dos autos foram admitidos os recursos interpostos pela Fazenda
Pública e pelo Digno Magistrado do Ministério Público.
Apresentadas as suas alegações resulta que se encontra em causa exclusivamente a interpretação
dada na sentença recorrida ao artigo 10º, n.º 5, alínea a) do CIRS.
Assim constata-se que é totalmente olvidado o facto de se estar perante uma liquidação de imposto efectuada sobre um sujeito passivo que não é o titular dos rendimentos de mais-valias tributado,
já que, como resulta dos autos, o sujeito passivo do imposto é o filho da Impugnante, que declarou o
reinvestimento na sua declaração individual de 2005.
Para além desse facto, resulta que, considerando-se ser devida a tributação em causa, então, dado
o valor em questão sempre o filho da Impugnante deixaria de preencher os requisitos legais para ser
considerado dependente, devendo a A.T. ter promovido uma liquidação ao mesmo modo independente
da Impugnante, aí sendo tributada a mais-valia eventualmente considerada.
Deste modo, considera-se correcta a sentença proferida e, com a sustentação ora expressa, subam
os autos ao Venerando Supremo Tribunal Administrativo.»
1.5. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.6. Subidos os autos ao STA, foram com vista ao Exmo. Procurador-geral adjunto, que se absteve
de emitir Parecer por estar em causa um recurso interposto pelo MP e o interposto pela Fazenda Pública
seguir a mesma linha argumentativa.
1.7. Corridos os Vistos legais, cabe apreciar e decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
A) O Impugnante B……………. adquiriu em 07.02.2002 a fração autónoma correspondente à
Letra “L” do prédio inscrito na freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras, sob o artigo n.º 5.451 (cfr.
print de fls. 41 do PA).
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B) Em 08.03.2004, no Sexto Cartório Notarial de Lisboa, o Impugnante B…… e C…….., esta na
qualidade de representante da sociedade “D……., Lda.”, assinaram o documento intitulado “Compra e
Venda”, através do qual o Impugnante declarou vender pelo preço de 140.000,00 € a fração autónoma
correspondente à Letra “L” do prédio inscrito na freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras, sob o
artigo n.º 5.451 (cfr. doc. de fls. 20 a 24-verso dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais).
C) Em 13.09.2005 a Impugnante apresentou declaração de substituição de IRS do ano de 2004,
declarando o Impugnante como seu dependente, e fazendo constar do anexo G a alienação mencionada na alínea antecedente, bem como a intenção de proceder ao reinvestimento do montante total de
140.000,00 € correspondente ao valor de realização (cfr. fls. 11 a 19 dos autos).
D) Em 22.12.2005, no Cartório Notarial de ……………., o Impugnante B…. e C……, esta na
qualidade de representante da sociedade “D……., Lda.”, assinaram o documento intitulado “Compra e
Venda”, através do qual o Impugnante declarou comprar pelo preço de 150.000/00 € a fração autónoma
correspondente à Letra “L” do prédio inscrito na freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras, sob o
artigo n.º 5.451 (cfr. doc. de fls. 25 a 27-verso dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais).
E) Em 09.05.2006 o Impugnante apresentou individualmente a sua declaração de IRS do ano de
2005, declarando no Anexo G, Campo 507 do Quadro 5, como reinvestimento, o valor de 140.000,00
€ referente à alienação declarada na declaração de IRS do ano de 2004 (cfr. docs. de fls. 28 a 34 dos
autos).
F) Em 04.06.2008 foi emitida à Impugnante a liquidação de IRS do ano de 2004 com o n.º 2008
5000076259, no montante a pagar de 27.080,41 €, resultante da tributação da mais-valia declarada no
anexo G e do valor de 2.062, 98 € de juros compensatórios (cfr. fls. 35 a 37 dos autos).
G) O Impugnante B……. possui domicílio fiscal e sua habitação própria e permanente, desde
pelo menos 31.12.1999, na fração autónoma identificada em A) (cfr. prints de fls. 102 a 108 do PA e
acordo).
H) A presente Impugnação foi apresentada em 15.10.2007 (cfr. fls. 81 dos autos).
3.1. Enunciando como questões a decidir (i) a de aferir se a liquidação dos autos sofre de vício
de violação de lei, por não ter considerado o reinvestimento, que foi declarado pelo impugnante, do
valor de realização obtido com a venda de imóvel e (ii) a de saber se existe falta de fundamentação
do acto, a sentença logo apreciou aquela em primeiro lugar, tendo concluído, em face da factualidade
provada, que está verificada a exclusão tributária consagrada no n.º 5 do art. 10º do CIRS (exclusão da
tributação dos ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação própria
e permanente).
E, em síntese, é a seguinte a fundamentação da sentença:
- A exclusão da tributação vale quando o imóvel “de partida” e o imóvel “de chegada” são destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo, resultando, assim, da norma legal, a imperatividade de ambos os imóveis, o alienado e o adquirido com o reinvestimento, serem ambos afectos
ao mesmo destino, ou seja, a habitação própria e permanente do sujeito passivo.
- Deste ponto de vista, apenas interessa (i) que o imóvel alienado se destinasse à habitação própria
e permanente do sujeito passivo e do seu agregado familiar; (ii) que o valor da realização seja reinvestido
na aquisição de imóvel para o mesmo fim no prazo de 24 meses.
- Resulta da matéria de facto provada que o Impugnante habitava permanentemente o imóvel
que alienou e que também o imóvel adquirido se destinava a esse fim, pelo que está preenchido este
primeiro pressuposto.
- Embora a Fazenda Pública sustente (com base na alínea a) do n.º 6 do art. 10º do CIRS) a inexistência de reinvestimento para efeitos de exclusão de tributação, na circunstância de o imóvel alienado
ser o que também foi posteriormente adquirido (sendo que naquela alínea a) se refere a «aquisição de
outro imóvel», o que induz uma exigência legal de que a aquisição tenha de versar sobre outro imóvel
distinto do alienado), não é de aceitar tal interpretação no sentido de que o normativo em questão visasse
precisamente contemplar aquela exigência legal, como pressuposto ou condição para fazer funcionar
a exclusão de tributação das mais-valias imobiliárias em sede de IRS: é que o termo “outro” não está
empregue pelo legislador como requisito substancial da norma de exclusão, encontrando-se empregue
exactamente no mesmo sentido em que é empregue na alínea a) do n.º 5 do art. 10º, ou seja, apenas no
sentido de destrinçar a aquisição do imóvel alienado e a aquisição do imóvel alvo do reinvestimento,
sem que se pretenda introduzir a exigência legal de o reinvestimento ter de ser realizado em imóvel
distinto do alienado.
- Além disso, a emissão da liquidação impugnada nada teve a ver com o facto de o imóvel objecto
do reinvestimento ser o mesmo alienado, mas resultou simplesmente da circunstância de a impugnante
A…… não ter declarado nos dois anos seguintes a 2004 o reinvestimento cuja intenção reportada ao
seu filho, proprietário efectivo do imóvel alienado, fez constar da sua declaração de 2004, apresentada
tendo como dependente aquele.
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Tendo sido esse o facto que despoletou automaticamente a liquidação adicional, e não qualquer
outro, e sendo perceptível da análise dos autos que a falta de consideração do reinvestimento declarado pelo impugnante B…. na sua declaração de 2005 deriva do modo de funcionamento do sistema
automático de declarações fiscais de IRS da AT, então, se a situação fosse recondutível à invocada pela
Fazenda Pública, a liquidação teria de possuir fundamentação expressa autónoma por parte da AT, o
que, no caso, não sucede.
O que pode estar na origem da liquidação não é senão um problema de declaração, não conseguindo a AT, afinal, explicar como deveria ter sido declarado o reinvestimento do valor de realização,
atendendo a que o impugnante B….. deixou de ser dependente para efeitos fiscais a partir do ano de
2005 e, por isso, teve de apresentar autonomamente a sua declaração de IRS, o que de resto fez, nela
fazendo constar o reinvestimento realizado.
Só que essa é uma questão diversa da de saber se ocorreu ou não o efectivo reinvestimento do
valor de realização, que é o que no fim de contas verdadeiramente importa no caso dos autos, sob pena
de se aceitar a tributação de rendimentos inexistentes, o que contraria frontalmente a natureza do IRS.
E quanto a essa questão, já se viu que existiu reinvestimento efectivo, porquanto foram cumpridos os
requisitos do destino do imóvel e do limite temporal do reinvestimento, não existindo qualquer requisito
legalmente formulado quanto à necessidade do reinvestimento ter de ser realizado em imóvel distinto
do alienado.
Pelo que é forçoso concluir que a liquidação impugnada é ilegal.
3.2. Discordando do assim decidido, os recorrentes MP e Fazenda Pública alegam, no essencial,
que não se verifica um dos requisitos legais para que sejam excluídos da tributação os ganhos obtido
mediante a alienação onerosa do questionado imóvel, dado que o reinvestimento não foi feito na aquisição da propriedade de “outro” imóvel; embora tenha sido respeitado o prazo de do reinvestimento
(24 meses) e embora haja sido declarado que o imóvel se destina à habitação própria e permanente,
não se preencheu o outro requisito exigido por lei – a aquisição de outro imóvel - pois se adquiriu o
mesmo imóvel.
A questão a decidir prende-se, portanto, com a interpretação das respectivas normas legais, constantes dos nºs. 5 e 6 do art. 10º do CIRS.
Vejamos.
4.1. Na redacção em vigor em 2004, estes nºs. 5 e 6 do art. 10º do CIRS dispunham:
«5 - São excluídos da tributação os ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis
destinados a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, nas
seguintes condições:
a) Se, no prazo de vinte e quatro meses contados da data de realização, o valor da realização,
deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a aquisição do imóvel, for reinvestido
na aquisição da propriedade de outro imóvel, de terreno para a construção de imóvel, ou na construção, ampliação ou melhoramento de outro imóvel exclusivamente com o mesmo destino, e desde que
esteja situado em território português;
b) Se o valor da realização, deduzido da amortização de eventual empréstimo contraído para a
aquisição do imóvel, for utilizado no pagamento da aquisição a que se refere a alínea anterior, desde
que efectuada nos doze meses anteriores;
c) Para os efeitos do disposto na alínea a), o sujeito passivo deverá manifestar a intenção de
proceder ao reinvestimento, ainda que parcial, mencionando, na declaração de rendimentos respeitante
ao ano da alienação, o valor que tenciona reinvestir;
d) Em caso de reinvestimento de montante diverso do declarado nos termos da alínea anterior,
o sujeito passivo fica obrigado a entregar declaração de substituição, com os valores efectivamente
reinvestidos, dentro do primeiro prazo normal que ocorra após o termo do período de 24 meses a que
se refere a alínea a).
6 - Não haverá lugar ao beneficio referido no número anterior quando:
a) Tratando-se de reinvestimento na aquisição de outro imóvel, o adquirente o não afecte à sua
habitação ou do seu agregado familiar, até decorridos seis meses após o termo do prazo em que o
reinvestimento deva ser efectuado;
(...)».
4.2. Configura-se aqui uma exclusão tributária [«norma de delimitação negativa da incidência,
teoricamente enquadrada no aspecto quantitativo do elemento objectivo da incidência» (1)].
E embora a razão de ser desta exclusão de tributação seja, como refere a sentença, a de proteger
e favorecer fiscalmente a aquisição de habitação própria e permanente [Rui Duarte Morais, (2) salienta
que o «objectivo da lei é claro: eliminar obstáculos fiscais à mudança de habitação, em casa própria,
por parte das famílias» (sublinhado nosso)] (3) a lei não deixa de explicitar os requisitos que devem
estar preenchidos para que opere tal exclusão tributária do ganho obtido mediante a alienação onerosa
de imóveis destinados a habitação do sujeito passivo: é preciso que o ganho seja reinvestido, no prazo
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de 24 meses, na aquisição de outro imóvel e que este também tenha como destino a habitação do sujeito
passivo ou do seu agregado familiar.
Ora, no caso, não obstante o sujeito passivo tenha respeitado o prazo de reinvestimento de
24 meses e haja declarado destinar o imóvel a habitação própria e permanente, não ficou preenchido
o requisito legal substanciado na aquisição de outro imóvel, pois que adquiriu o mesmo imóvel que
tinha alienado.
Na determinação do sentido das normas fiscais e na qualificação dos factos a que elas se aplicam
são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis (nº 1 do art. 11º da
LGT), sendo que esta norma do art. 10º do CIRS, que, como se disse, é uma norma de exclusão da tributação, se configura como insusceptível de integração analógica, embora admita interpretação extensiva
(art. 9º do EBF e art. 11º do CCivil) mas, como bem salientam os recorrentes, desde logo, de acordo
com a letra da lei resulta que o termo «outro» (do grego allos e do latim alter) significa «diferente»,
«diverso», «distinto», «o que não é o mesmo», não sendo, portanto, assimilável ao vocábulo «mesmo»
ou à locução «o mesmo».
Não pode, pois, sufragar-se o entendimento da sentença recorrida, já que a admissibilidade desse
entendimento, além de apelar a uma interpretação potenciadora de resultados incongruentes, também
exigiria que se presumisse que o legislador utilizou (por duas vezes) termos desadequados para exprimir uma determinada realidade, sem qualquer justificação, o que contrariaria os próprios princípios
e regras da interpretação, que impõem que se presuma que o legislador, ao elaborar a norma, teve em
consideração a unidade do sistema jurídico e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados
(art. 9º do CCivil).
Daí que, como bem realça o MP, se tenha que reconhecer que o acto de liquidação adicional de
IRS, impugnado nos autos, não possa ser feito com exclusão da tributação dos ganhos da dita transmissão onerosa do imóvel, visto que o impugnante adquiriu o mesmo imóvel e não a propriedade de
outro diferente.
4.3. Concluímos, portanto, que a sentença recorrida, ao julgar ilegal a liquidação impugnada, com
fundamento em que havia lugar à exclusão tributária do ganho obtido mediante a alienação onerosa
do imóvel questionado, enferma do erro de julgamento de direito que os recorrentes lhe imputam, por
violação do disposto na alínea a) do n.º 5 do art. 10º do CIRS (redacção à data).
Carecendo, nessa medida, de ser revogada, como a final se fará.
5. Todavia, essa revogação não determina, desde já, a improcedência da presente impugnação.
Com efeito, como, aliás, parece entender-se no putativo despacho de sustentação de fls. 140, os
recorrentes invocaram na petição inicial da impugnação que estamos perante uma liquidação de imposto
efectuada sobre um sujeito passivo que não é o titular dos rendimentos de mais-valias tributado (já que
o sujeito passivo do imposto é o filho da impugnante A……, que declarou o reinvestimento na sua
declaração individual de 2005) ou que, considerando-se ser devida a tributação em causa, então, dado
o valor em questão, sempre o filho B…. deixaria de preencher os requisitos legais para ser considerado
dependente, devendo a AT ter promovido uma liquidação ao mesmo modo independente da mãe A……,
aí sendo tributada a mais-valia eventualmente considerada.
Ora, a este respeito, a sentença pondera que, (i) embora a emissão da liquidação possa ter resultado
da circunstância de a impugnante A…… não ter declarado nos dois anos seguintes a 2004 o reinvestimento cuja intenção (reportada ao seu filho, proprietário efectivo do imóvel alienado) fez constar da
sua declaração de 2004, declarando aquele como dependente, e (ii) embora possa ter sido esse o facto
que despoletou automaticamente a liquidação adicional (a falta de consideração do reinvestimento
declarado pelo impugnante B……. na sua declaração de 2005, derivará do modo de funcionamento
do sistema automático de declarações fiscais de IRS da AT), que pode estar na origem da liquidação
impugnada, (iii) ainda assim, diz a sentença, o que pode estar na origem da liquidação impugnada não
é senão um problema de declaração, não conseguindo a AT, afinal, explicar como deveria ter sido declarado o reinvestimento do valor de realização, atendendo a que o impugnante B……. deixou de ser
dependente para efeitos fiscais a partir do ano de 2005 e, por isso, teve de apresentar autonomamente
a sua declaração de IRS, o que de resto fez, nela fazendo constar o reinvestimento realizado.
Só que para a sentença esta questão acabou por ser irrelevante, face à procedência da impugnação
com o fundamento na ilegalidade da liquidação por não ter sido considerada a dita exclusão tributária
da alínea a) do n.º 5 do art. 10º do CIRS.
Na verdade, no entendimento da sentença, essa é uma questão diversa da de saber «se ocorreu ou
não o efectivo reinvestimento do valor de realização, que é o que no fim de contas verdadeiramente
importa no caso dos autos, sob pena de se aceitar a tributação de rendimentos inexistentes, o que
contraria frontalmente a natureza do IRS. E quanto a essa questão já acima se respondeu no sentido
afirmativo, de que existiu reinvestimento efetivo, porquanto foram cumpridos os requisitos do destino do
imóvel e do limite temporal do reinvestimento, não existindo qualquer requisito legalmente formulado
quanto à necessidade do reinvestimento ter de ser realizado em imóvel distinto do alienado.
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E assim sendo, é forçoso concluir que a liquidação impugnada é ilegal, devendo por isso ser
anulada, o que sucederá da mesma forma quanto aos juros compensatórios respectivos.
Concluindo-se, como se fez, pela ilegalidade da liquidação impugnada, fica prejudicado o conhecimento do apontado vício de falta de fundamentação, nos termos do disposto no artigo 608º, n.º 2
do atual CPC, aplicável ex vi do artigo 2º, alínea e) do CPPT.»
Ou seja, a decisão recorrida assenta exclusivamente num julgamento de ocorrência, quanto à
liquidação impugnada, do vício de violação de lei, por estar a ser tributada a quantia relativa ao reinvestimento que efectivamente ocorreu e cumpriu os requisitos do destino do imóvel e do limite temporal
desse reinvestimento, não existindo qualquer requisito legalmente formulado quanto à necessidade do
reinvestimento ter de ser realizado em imóvel distinto do alienado.
Daí que no segmento final, a sentença tenha julgado prejudicado o conhecimento do apontado
vício de falta de fundamentação.
Ora, procedendo o recurso e dado que o processo não reúne ainda os elementos necessários ao
conhecimento desse também alegado fundamento da impugnação, impõe-se a baixa do processo ao
Tribunal a quo, para que seja apreciado esse fundamento (no âmbito do qual se equacionará, se for
caso disso, a titularidade dos rendimentos).
DECISÃO
Nestes termos acorda-se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar
a baixa dos autos à 1ª instância, a fim de aí prosseguirem termos, com vista à apreciação da questão
cujo conhecimento foi julgado prejudicado.
Sem custas, dado que os recorridos não contra-alegaram.
Seia.

Lisboa, 17 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão

(1) Vieira de Almeida & Associados, «Reinvestimento das mais-valias provenientes da alienação de um imóvel destinado
a habitação — análise da jurisprudência», Fiscalidade n.º 18 (2004) p. 131.
(2) Sobre o IRS, Almedina, 2.ª edição, p. 142.
(3) Sobre esta matéria cfr. José Guilherme Xavier de Basto, IRS: Incidência Real e Determinação dos Rendimentos
Líquidos, Coimbra, 2007, pp. 412/420.
Cfr., igualmente, Paula Rosado Pereira, Estudos Sobre IRS: Rendimentos de Capitais e Mais-Valias, Almedina, 2005,
pp. 99 a 101.

Acórdão de 17 de Setembro de 2014.
Processo n.º 330/14-30.
Recorrente: A……………, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A…………….., Lda., com os demais sinais dos autos, notificada do acórdão proferido em
18/6/2014 (a fls. 637 a 652 dos autos) que negou provimento ao recurso por si interposto da sentença
do Tribunal Administrativo Fiscal de Viseu, que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida
contra o acto de liquidação da taxa de promoção sobre o vinho e produtos vínicos, relativa aos meses
de Outubro a Dezembro de 2005, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, vem arguir, ao abrigo do
disposto no art. 125º do CPPT e nos arts. 615º, n.º 1, alínea d) e n.º 4, 666º, 197º, n.º 1 e 199º, n.º 1 do
novo CPC e nos termos de fls. 659 a 669 dos autos,
1) a nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia
a) quer por não se ter pronunciado sobre três questões devidamente individualizadas, a
saber:
- A aplicação do regime de auxílios «de minimis» ao caso dos presentes autos viola, entre outros,
o disposto no n.º 4 do artigo 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão (cf. páginas 12 a 16
e respectivas conclusões “R” e “S” das alegações de recurso da recorrente.
- A anulação da taxa de promoção ilegalmente cobrada não viola os princípios da confiança e
segurança jurídica (cf. página 17 e respectivas conclusões “W” e “X” das alegações de recurso da
recorrente).
- O princípio da proporcionalidade não sana o incumprimento por parte do Estado Português de
uma obrigação prevista no TFUE, ainda que a anulação decorrente de semelhante incumprimento colida
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com o interesse financeiro de um Instituto Português (cf. páginas 16 e 17 respectivas conclusões “T”
a “V” das alegações de recurso da recorrente);
b) quer por não se ter pronunciado sobre alegada incompetência do STA, em razão da
hierarquia:
É que, na decisão recorrida remeteu-se para os acórdão anteriormente relatados em 23/4/2013
(rec. 29/13) e 26/6/2013 (rec. 055/13), para concluir que não existe, no caso, obrigação de notificação
prévia à Comissão da medida de auxílio em análise, por estarmos (na parte financiada pela taxa de
promoção que foi legalmente afecta às medidas de promoção e publicidade) perante auxílio de Estado
que respeitava os limites dos auxílios de minimis.
Porém, esta questão de a medida de auxílio respeitar os limites de minimis – questão que se traduz
em matéria de facto – consubstancia matéria de que o STA não podia tomar conhecimento, por força
da respectiva competência em razão da hierarquia.
Além disso, não se tendo declarado incompetente em razão da hierarquia e tendo acabado por
decidir quanto a matéria de facto, o STA acabou por cometer uma irregularidade que influi na decisão
da causa, o que redunda em nulidade, nos termos do art. 195º, n.º 1 do CPC, decorrente da violação das
regras de competência em razão da hierarquia, verificada com a prolação do acórdão ora reclamado.
E porque o Tribunal também tem dever de pronúncia sobre as questões de conhecimento oficioso
(cfr. a parte final do n.º 2 do art. 608º do CPC – e consubstanciando a apontada incompetência em razão
da hierarquia uma questão de conhecimento oficioso, nos termos explanados, o acórdão reclamado
encontra-se, também por esse motivo, ferido de nulidade por omissão de pronúncia, nos termos do
disposto nos artigos 125º, n.º 1, do CPPT e art. 615º, n.º 1, alínea d) e n.º 4, do CPC.
2) E mais invoca que no acórdão reclamado o STA acabou por apreciar matéria de facto
- apreciar a suposta aceitação por parte da Comissão da argumentação do Estado Português e apreciar o
respeito pelo limiar de minimis da medida em causa nos autos (matéria de facto que não foi dada como
provada ou como não provada em 1ª instância), sendo que esta apreciação e decisão sobre matéria de
facto consubstancia matéria de que o STA não poderá conhecer, em razão da hierarquia, nos termos do
disposto nos arts. 26º, alínea b), e 38º, alínea a), do ETAF e 280º, n.º 1, do CPPT.
3) E invoca, ainda, que ao não se proceder ao reenvio oportunamente requerido pela requerente, o STA consagra uma interpretação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE violadora do art. 8º da
CRP, assim como do princípio do juiz legal/natural, consagrado nos arts. 216º, n.º 1 e 217º, n.º 3, também da CRP. Isto porque a interpretação consagrada nega a competência exclusiva atribuída ao TJUE
para julgar questões prejudiciais relativas à interpretação de normas do direito comunitário, quando as
mesmas são suscitadas em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional, cujas decisões
não sejam susceptíveis de recurso judicial previsto no direito interno.
E por outro lado, ao não aplicar aos presentes autos a norma ínsita no n.º 4 do art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, também se verifica uma infracção ao art. 8º da CRP.
Em suma, invocam-se nulidades decorrentes da violação do princípio do contraditório e de ter
sido apreciada matéria de facto, e invoca-se, igualmente, a nulidade do próprio acórdão, por omissão
de pronúncia, quer por não se ter declarado incompetente em razão da hierarquia (já que se trata de
excepção que é de conhecimento oficioso), quer por não se ter pronunciado sobre a violação de normas
comunitárias (em concreto, a norma constante do n.º 4 do art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006,
da Comissão) e bem assim o vício de inconstitucionalidade, por não se proceder ao requerido reenvio
prejudicial para o TJUE, em alegada violação do parágrafo 3 do art. 267º do TFUE e do art. 8º da CRP,
bem como por violação do princípio do juiz natural.
2. Respondeu o Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., nos termos de fls. 672 a 680 dos autos, no
sentido de que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter-se “in totum” o
acórdão proferido.
3. Dispensando-se os Vistos, dada a simplicidade da questão, cabe deliberar.
4. Apreciando, pois:
Como a reclamante reconhece, o acórdão ora reclamado limita-se a reiterar, acolhendo na íntegra
e reproduzindo a respectiva fundamentação, o já então decidido por acórdãos deste Supremo Tribunal,
de 23/4/2013, proferido no recurso n.º 29/13 e de 26/6/2013, proferido no recurso 055/13.
A estes acórdãos foram, entretanto, também imputadas nulidades e inconstitucionalidade pela
recorrente (nulidades por violação do princípio do contraditório e por contradição entre os fundamentos
e a decisão e inconstitucionalidade pela decisão de não reenvio), sendo que as demais também arguidas
nos presentes autos o foram igualmente em relação ao acórdão deste STA, proferido no rec. n.º 1503/12.
E em ambos os casos, todas foram julgadas não verificadas e improcedentes por acórdãos deste mesmo
STA, de 26/6/2013, proferidos nos recursos nºs. 29/13 e 1503/12.
É este julgamento que também aqui se reitera, nos termos e com os fundamentos constantes
desses acórdãos do STA (de 26/6/2013 - recursos nºs. 29/13 e 1503/12), para os quais se remete, salvo
quanto à alegada nulidade resultante de contradição entre os fundamentos e a decisão, não arguida nos
presentes autos.
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Razão pela qual e consequentemente se indeferirá o requerido.
Acresce que, como diz a recorrido IVV, I.P., se constata do próprio acórdão proferido no recurso
n.º 29/13, de 23/4/2013, para o qual remete o acórdão ora reclamado, que aquele se pronuncia claramente
sobre as questões que a reclamante enuncia como tendo sido objecto de omissão de pronúncia:
- sobre a questão de saber se a aplicação do regime de auxílios «de minimis» ao caso dos presentes
autos viola o disposto no n.º 4 do art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, aquele
acórdão refere o seguinte: «Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em
relação às dimensões da taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a
argumentação da República Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento
(CE) n.º 1998/2006, de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.
Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação por
parte da Comissão. Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento
de averiguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não
constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou
prognosticável que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade
respeitassem os limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final. Na verdade, só à medida
que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou não ultrapassados os limites
de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.
O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averiguação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados-membros».
Ou seja, entendeu o STA acolher o entendimento da Comissão de que foram respeitados os
limiares de minimis legalmente previstos, de onde facilmente se retira que não considera ilegal esse
entendimento, pelos fundamentos acabados de citar.
- Sobre as restantes questões (quer a relativa à alegação de que anulação da taxa de promoção
ilegalmente cobrada não viola os princípios da confiança e segurança jurídica, quer a relativa ao princípio da proporcionalidade) aquele acórdão afirma: «Tendo-se concluído pela inexistência, no caso em
apreço, da obrigação de notificação, tal implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de
suspensão da execução da taxa em causa, justificando-se a manutenção da auto-liquidação em causa.
Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como pretende
a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas circunstâncias
do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.
(…)
Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto-liquidação não pode deixar de levar em
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados
os Emites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados-Membros ou de
Países Terceiros. Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e
manifestamente desproporcionados».
DECISÃO
Assim, nos termos e pelos fundamentos, na parte aplicável, constantes dos preditos acórdãos deste
STA, de 26/6/2013 (recs. nºs. 29/13 e 1503/12), acordam os juízes da secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.
Custas pela requerente.
Junte cópia certificada dos acórdãos proferidos em 26/6/2013 nos procs. nºs. 29/13 e 1503/12.
Nota: Os acórdãos supra identificados encontram-se publicados em apêndice ao Diário da
República, nos volumes correspondentes às datas em que foram proferidos.
Seia.

Lisboa, 17 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão

Acórdão de 17 de Setembro de 2014.
Assunto:
RECLAMAÇÃO JUDICIAL. Tempestividade. Anulação da venda. Indeferimento tácito.
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Sumário:
I — A tempestividade da reclamação judicial deduzida do indeferimento tácito do
pedido de anulação da venda não se afere pela tempestividade do pedido de anulação da venda dirigido ao órgão periférico regional da Administração tributária
competente para o decidir.
II — O prazo de 45 dias a que se refere o n.º 4 do artigo 257.º do CPPT conta-se da
data do pedido de anulação da venda dirigido ao órgão administrativo competente para o decidir e não da notificação dos interessados para audiência prévia.
III — A omissão do dever de audiência prévia dos interessados na venda por parte do
órgão administrativo competente para conhecimento do pedido apenas constitui
vício invalidante do indeferimento expresso, que não também do indeferimento
tácito do pedido.
Processo n.º 714/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, 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 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e
Fiscal do Porto, de 28 de Janeiro de 2014, que julgou verificada nulidade do despacho de indeferimento
(tácito) do pedido de anulação da venda executiva deduzida por A……………, LDA, com os sinais dos
autos, anulando o despacho reclamado e determinando a baixa dos autos ao órgão de execução fiscal
para cumprimento do disposto no último parágrafo do art. 257.º n.º 4 do CPPT.
A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que anulou o despacho de indeferimento
e determinou a baixa dos autos ao órgão de execução fiscal, tendo ainda improcedido a excepção de
caducidade do direito de deduzir reclamação, decisão proferida no âmbito da reclamação de actos
do órgão de execução fiscal interposta, nos termos do disposto no art. 276º do CPPT, do indeferimento tácito do pedido de anulação da venda do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo 493º
da freguesia de ………., concelho de Paredes, realizada no âmbito do processo de execução fiscal
n.º 1902200301009460 (PEF), que corre termos no Serviço de Finanças de Vila do Conde, onde é
executada a aqui reclamante, por dívida de IRC de 1999 e 2000, no valor de €135.935,98.
B. Com a ressalva do devido respeito, que é muito, não pode a Fazenda Pública conformar-se
com o doutamente decidido, porquanto a douta sentença incorreu em erro de julgamento de direito,
determinante da sua anulação, pelas razões que se passam a expor.
C. Assim, quanto à tempestividade da reclamação, para a análise da questão é incontornável
ponderar a tempestividade do requerimento remetido em 26/06/2013, na medida em que o mesmo não
abriu o prazo para a reclamação judicial do indeferimento tácito que ora nos ocupa.
D. Compete ao Tribunal aferir da tempestividade do pedido de anulação, porque esse momento é
fundamental para aferir da tempestividade do meio judicial subsequentemente utilizado, de onde decorre
que cabendo perfeitamente nos poderes de cognição do Tribunal a ponderação da tempestividade do
pedido de anulação de venda, incorre a sentença recorrida em erro de julgamento de direito, quando
opta por não conhecer da mesma.
E. Acresce que, o facto de a entidade competente para apreciar o pedido não se ter pronunciado,
por força da ficção de indeferimento tácito não obsta a que o Tribunal se pronuncie, ao contrário do
doutamente decidido.
F. Sendo certo que, quer a Petição Inicial, quer a Contestação, apresentadas divergiram sobre a
solução de direito inerente à tempestividade da reclamação, pelo que, é insuficiente a remissão genérica para as citadas normas, na fundamentação de direito da improcedência da excepção invocada,
na medida em que essas normas configuram diversas soluções legais,
G. Continuando a Fazenda Pública, a propugnar que a apresentação do pedido de anulação de
venda reportada a 26/06/2013 não se enquadra em nenhuma das alíneas do n.º 1, conjugadas com o
n.º 2, do art. 257.º do CPPT, de onde sempre resulta a sua extemporaneidade.
H. Nada do invocado permite subsumir a argumentação à hipótese legal configurada na alínea a)
do normativo.
I. Relativamente à alínea b), a disciplina da prescrição no Código Civil, efectivamente inscrita
nos arts. 300.º e seguintes, nada regula quanto ao destino da venda judicial em caso de prescrição da
dívida, designadamente no seu art. 304.º, a propósito dos efeitos da prescrição.
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J. E, o art. 204.º do CPPT, embora reconhecendo na alínea d) do seu n.º 1, que a prescrição é
fundamento de oposição, foi irrelevante para o reconhecimento em concreto da prescrição no âmbito
do PEF 1902200301009460,
K. Porque a prescrição não foi reconhecida por via de oposição, nem por iniciativa da reclamante, constatação relevante porque: por um lado, a declaração de prescrição (que não tem efeitos
constitutivos) não faz nascer na esfera jurídica da reclamante qualquer direito novo; por outro lado,
porque a reclamante não pode invocar, para conferir prazo ao seu pedido de anulação de venda, a
alínea b) do n.º 1 do art. 257.º do CPPT, na medida em que foi devidamente citada e não veio, no prazo
de oposição, invocar a prescrição.
L. Resta, portanto, a alínea c) do n.º 1 do art. 257.º do CPPT, inaplicável dado que o acto da
venda não foi anulado; Nem, tampouco, o acórdão do STA citado no probatório determinou a existência de qualquer nulidade nos termos do disposto no art. 201º do CPC, tendo apenas reconhecido
a prescrição.
M. De onde se retira que, não existindo facto juridicamente relevante que confira tempestividade
ao pedido de anulação da venda, da mesma sorte terá de sofrer a presente reclamação, porque um
pedido de anulação da venda intempestivo não poderá desencadear o início da contagem de um prazo
para a concretização de um indeferimento tácito passível de reclamação nos termos do disposto no
art. 276º do CPPT.
N. Deste modo, sendo aquele prazo peremptório e de caducidade, o seu decurso faz extinguir
reflexamente o direito de acção, nos termos dos n.ºs 1 e 3 do art. 576.º e do art. 579.º, ambos do novo
Código de Processo Civil (CPC), concluindo a Fazenda Pública que a venda se consolidou, há muito,
no ordenamento jurídico, não sendo mais possível sindicar a sua legalidade.
O. Ao decidir de modo diferente, incorreu a douta sentença sob recurso em erro de direito, devendo a Fazenda Pública, em consequência do exposto, ser absolvida do pedido, visto estarmos perante
excepção que se materializa na caducidade do direito de deduzir reclamação.
Sem prescindir, e por cautela de representação,
P. A entender-se que o pedido de anulação provocou um indeferimento, o que apenas por dever
de patrocínio se equaciona, então não pode a recorrente conformar-se com a sentenciada “nulidade
suprível” de que padece o despacho de indeferimento tácito.
Q. Considerando as motivações subjacentes à alteração da regulação do instituto da anulação da
venda, bem como o Princípio da Tutela Jurisdicional Efectiva inerente à ficção de indeferimento tácito,
não configura a recorrente que compita ao OEF, em momento em que a apreciação do diferendo já
compete ao poder judicial, a audição do comprador e restantes interessados, visto que, o OEF carece
de poder de decisão.
R. Inerente à solução a dar à questão decidenda acabará, na nossa perspetiva, por estar a determinação da natureza do prazo previsto no n.º 5 do art. 257º do CPPT, propugnando a Fazenda Pública
que aquele é um prazo peremptório.
S. Por um lado, atendendo à letra da Lei conclui-se que o prazo é peremptório porquanto no
normativo se refere que o órgão periférico regional “no prazo máximo de 45 dias, pode deferir ou
indeferir o pedido”, de onde se retira, a contrario que para além daquele prazo máximo, o órgão
periférico regional não pode proferir decisão.
T. Tal entendimento é reforçado pela menção da palavra “máximo”, isto é, na norma não consta
que o órgão tem um prazo de 45 dias para decidir, o que consta é que pode decidir no prazo máximo
de 45 dias, de onde se conclui que não se trata de um prazo indicativo ou disciplinar, mas um prazo
peremptório.
U. Por outro lado, atendendo à unidade do sistema jurídico verifica-se que não foi utilizada uma
presunção de indeferimento, mas sim uma ficção de indeferimento; com efeito, prevê-se que, findo
aquele prazo, sem decisão expressa, considera-se que o foi pedido indeferido, não constando da letra
da lei que este se “presume indeferido”.
V. Se estivéssemos perante uma presunção, que constitui uma mera ilação que se toma com base
num facto conhecido para afirmar a ocorrência de um facto desconhecido, poder-se-ia concluir que,
perante o facto conhecido do silêncio da AT naquele prazo firmar-se-ia o facto desconhecido que seria
o sentido da decisão e a convicção do reclamante do seu indeferimento, estando aberta a via impugnatória. Porém, tal entendimento não corresponde ao teor literal do preceito.
W. Ao estipular-se legalmente que se considera indeferido o pedido, mais não está do que a
ficcionar-se um acto de indeferimento, acto esse que se sabe que não existiu mas que, para todos os
efeitos, incluindo a abertura da via contenciosa, se “considera” que existe.
X. Acresce que, a norma prevê é que perante a decisão tácita ou expressa, que se reclama no
prazo de 10 dias e, exatamente por isso, é que o n.º 6 do art. 257º do CPPT prevê expressamente que
a decisão que for proferida tem que ser notificada ao interessado dentro do prazo de reclamação do
indeferimento tácito.
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Y. Uma terceira ordem de razões atende aos efeitos da ficção, que são imediatos, obstam a uma
nova decisão e se substituem à decisão a proferir para todos os efeitos legais; enquanto, no caso das presunções, o pedido se considera indeferido para efeitos de impugnação, mas persiste o dever de decisão;
Z. Assim, não há perante o decurso do prazo qualquer facto desconhecido (sentido da decisão),
o facto é conhecido e materializa-se no indeferimento do pedido.
AA. Atenta a natureza tácita do acto reclamado, decorrente da ficção de indeferimento, considera
a recorrente que não há fundamento legal para imputar ao mesmo vícios relacionados com a não pronúncia quanto à tempestividade do pedido que o provocou ou quanto à exigência de cumprimento de
formalidades relacionadas com a audição dos interessados, nos termos propugnados na douta sentença,
o que constitui a ultima rácio desta linha de entendimento.
BB. Acresce que, da concepção subjacente ao indeferimento tácito do pedido de anulação da
venda regulamentado no art. 257º do CPPT decorre verdadeiro obstáculo à injunção decretada na
douta sentença sob recurso, porque carece o OEF de competência para ouvir os interessados sobre
a petição da reclamante, por já se mostrar subtraída à esfera de competências do OEF a garantia de
contraditório subjacente à audição de todos os interessados na venda, no prazo previsto no artigo 60.º
da lei geral tributária.
CC. Considera a Fazenda Pública, ainda, que não existe fundamento legal para a baixa dos
autos ao OEF para efeitos de instrução, por também não haver norma que o permita, após a ficção
de indeferimento e a sucessiva reclamação nos termos do art. 276.º do CPPT.
DD. Cumpre ainda salientar que a garantia do contraditório encontra, na nossa perspectiva,
solução processual no chamamento dos interessados a contestar a reclamação do art. 276.º do CPPT,
a par da Fazenda Pública, solução que resulta da articulação deste meio judicial impugnatório enxertado no processo de execução fiscal e com tramitação especial, nos casos omissos, sem solução no
CPPT, com as normas do CPTA que regulam a acção administrativa especial, por serem as adequadas
à impugnação de actos praticados pelas autoridades administrativas.
EE. Acresce ainda que, a audição dos interessados no âmbito do pedido (administrativo) de
anulação da venda não dispensa, em nossa opinião, a notificação dos interessados no âmbito do subsequente processo judicial de reclamação do acto do órgão de execução fiscal.
FF. Assim, por ter decidido de forma divergente, a douta sentença sob recurso incorreu em erro
de julgamento de direito, porquanto fez errónea interpretação do disposto nas normas legais aplicáveis
“in casu”, mais concretamente do disposto no art. 257.º do CPPT.
GG. Por conseguinte, deve a douta sentença ser revogada e substituída por outra que considere
procedentes a excepção de caducidade do direito de deduzir reclamação, ou, caso assim não se entenda,
deve a presente sentença ser anulada, baixando os autos à 1.ª instância, a fim de aí serem notificados
os interessados para contestar a presente reclamação e, depois, ser proferida nova sentença devidamente fundamentada.
Termos em que,
Deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em consequência, ser revogada a douta sentença recorrida, reconhecendo-se a excepção de caducidade do direito de deduzir
reclamação e absolvendo-se a Fazenda Pública do pedido, com as legais consequências, ou
Caso assim não se entenda,
deve a presente sentença ser anulada, baixando os autos à 1.ª instância, a fim de aí serem notificados os interessados para contestar a presente reclamação e, depois, ser proferida nova sentença
devidamente fundamentada.
2 – Contra-alegou a recorrida, nos termos de fls. 332 a 336 dos autos, pugnando por que seja
negado provimento ao recurso e confirmada a decisão recorrida.
3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer de
fls. 362/363 dos autos, no sentido da procedência do que se alega quanto à primeira questão, sendo
de anular o decidido e julgar a reclamação improcedente.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
- Fundamentação 4 – Questões a decidir
É a de saber se a sentença recorrida enferma de erro de julgamento de direito ao ter julgado tempestiva a reclamação judicial apresentada do indeferimento tácito do pedido de anulação da venda e
ao julgar verificada nulidade suprível do despacho de indeferimento tácito reclamado, ordenando-se a
baixa dos autos ao órgão de execução fiscal para instrução e audição de todos os interessados na venda
no prazo previsto no artigo 60.º da Lei Geral Tributária.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados
como provados os seguintes factos:
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A) Em 06/06/2003 foi autuado o processo executivo n.º 1902200301009460 contra A…………..,
Lda, aqui Reclamante, por dívidas de IRC de 1999 e 2000, no valor de €135.935,98, cf. P.E. constante
dos autos.
B) Para suspensão da execução fiscal a Reclamante apresentou em 14/11/2003 como garantia
os prédios rústicos inscritos na matriz 493 e 495, ambos da freguesia de ……., cf. fls. Informação de
fls. 237 a 239 e P.E. constante dos autos.
C) Em 13/12/2011 foi decretada a venda do prédio rústico inscrito na matriz 493, cuja venda não
se concretizou por falta de licitação, cf. fls. 237 dos autos.
D) Em 04/01/2012 foi novamente marcada a venda do imóvel supra referido tendo sido adjudicado
a B………………., cf. fls. 237 a 239 dos autos.
E) Em 19/03/2012 a credora hipotecária do prédio vendido, C………………….., S.A., intentou
Reclamação nos termos do art. 276º onde pugna pela prescrição das dívidas exequendas e pede a
anulação da venda e que correu termos neste TAF com o n.º 1987/12.6BEPRT, cf. fls. 237 a 239 dos
autos.
F) Na Reclamação 1987/12.6BEPRT foi proferida a sentença em 31/01/2013, que consta de
fls. 269 a 291 dos autos, onde se pode ler o seguinte:
“Assim, em 05.07.2012 (data em que foi proferida a decisão reclamada), tinha transcorrido 7 anos,
10 meses e 28 dias, faltando 1 mês e 02 dias para que a dívida se mostrasse prescrita.
Nesta conformidade, a decisão ora reclamada não merece censura no que concerne ao entendimento de que inexistiu prescrição.
Não obstante, e porque na presente data a dívida exequenda mostra-se prescrita, impõe-se a sua
declaração.
Carece, contudo, esclarecer que o Tribunal não procederá à anulação de venda.
Com efeito a anulação de venda não decorre (não é efeito) de declaração da prescrição da dívida
exequenda mesmo que, à data da venda, já tivesse ocorrido a prescrição.
Importa sublinhar que existe meio processual adequado para requerer a anulação da venda, como
para requerer indemnização pelo prosseguimento do processo executivo após a prescrição da dívida
e esse não é, certamente a presente reclamação.
Acresce que, no presente caso, à data da venda ainda a dívida não se mostrava prescrita”.
G) A sentença identificada em F). foi objecto de recurso para o Supremo Tribunal Administrativo
que, em 05/06/2013 proferiu douto Acórdão onde foi decidido o seguinte:
“6.1 Da prescrição das dívidas exequendas (IRC de 1999 e 2000)
(…) se conclui que à data do despacho sindicado, como à data da venda executiva, estava já
prescrita a dívida exequenda, como defende a recorrente e ao contrário do decidido.
6.2 Do pedido de anulação da venda em consequência da prescrição da dívida exequenda
A sentença recorrida, não obstante ter julgado prescrita a dívida exequenda, entendeu esclarecer que o Tribunal não procederá à anulação da venda, pois a anulação da venda não decorre (não
é efeito) da declaração de prescrição da dívida exequenda mesmo que, à data da venda, já tivesse
ocorrido a prescrição, importando sublinhar que existe meio processual adequado tanto para requerer
a anulação da venda como para requerer indemnização pelo prosseguimento do processo executivo
após a prescrição da dívida e esse não é, certamente, a presente reclamação (cfr. sentença recorrida,
a fls. 281/282 dos autos).
Contra o assim decidido, alega a recorrente que a prescrição é causa de extinção da execução,
nos termos do disposto no art. 176.º, n.º 1, alínea c), do CPPT, a qual, sendo declarada, determinará,
necessariamente a anulação da venda efectuada no referido processo executivo, que a prescrição, que
é do conhecimento oficioso, nos termos do artigo 175.º do CPPT, determina a inexigibilidade da correspondente dívida, com a consequente impossibilidade da sua cobrança coerciva e com a consequente
extinção imediata da instância executiva por inutilidade superveniente da lide (alínea e) do n.º 1 do
artigo 287º do C.P.C.) e consequente anulação da venda do imóvel da executada, assistindo à reclamante, como terceiro, como credora hipotecária do imóvel penhorado e como credora reclamante nos
presentes autos incontroverso direito e legitimidade para invocar a prescrição da divida exequenda,
porquanto anulando-se a venda do imóvel, como consequência da declaração de prescrição, a aqui
reclamante acautela os seus interesses resultantes da hipoteca que beneficia sobre o imóvel em causa,
pois a prescrição aproveita a todos os que dela possam tirar benefício (n.º 1 do artigo 301º do Código
Civil), sendo que, nos termos do n.º 1 do artigo 305º do mesmo CC, a prescrição é invocável pelos
credores e por terceiros com legítimo interesse na sua declaração e completada a prescrição, tem o
beneficiário a faculdade de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito (cfr. n.º 1 do
artigo 304º do Código Civil).
Do alegado não resulta minimamente contrariado o decidido quanto à inidoneidade da presente
reclamação judicial intentada para o efeito pretendido de obtenção da anulação da venda, para a qual
existe meio processual próprio, hoje da competência do órgão periférico regional da administração
tributária (cfr. o artigo 257.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na redacção que
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lhe foi dada pela Lei n.º 64.º-B/2011, de 30 de Dezembro), não merecendo censura a sentença recorrida
ao abster-se de conhecer aqui tal pedido.
O recurso merece parcial provimento.
- Decisão 7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do
Supremo Tribunal Administrativo em conceder parcial provimento ao recurso, revogando a sentença
recorrida na parte em que julgou prescrita a dívida exequenda em momento posterior ao do despacho
sindicado, julgando nesta parte a reclamação procedente e anulando, também nesta parte, o despacho
reclamado, confirmando-a no demais.”
H) Em 26/06/2013 foi requerido pela aqui Reclamante, ao Director de Finanças do Porto, no
processo executivo aqui em causa, um pedido de anulação da venda, cf. consta de fls. 171 dos autos.
6 – Apreciando.
6.1 Da tempestividade da reclamação judicial
A sentença recorrida, a fls. 293 a 305 dos autos, julgou improcedente a excepção de intempestividade da reclamação deduzida do indeferimento tácito do pedido de anulação da venda, suscitada
pela Fazenda Pública na sua contestação e que, na tese desta, decorria da intempestividade do pedido
de anulação da venda apresentado pela reclamante, fundamentando o decidido nos seguintes termos
(fls. 303/304 dos autos):
«Quanto à tempestividade da presente reclamação.
Nos presentes autos foi requerido pela aqui Reclamante, ao Director de Finanças do Porto, um
pedido de anulação da venda em 26/06/2013 (cf. consta de fls. 171 dos autos).
Sobre tal pedido de anulação da venda não foi proferida decisão expressa, cf. informação oficial
de fls. 238 dos autos.
Ora, nos termos do art. 257º n.º 4 e 5 do CPPT o pedido de anulação de venda pode ser deferido
ou indeferido no prazo de 45 dias após ouvidos todos os interessados na venda e, decorrido esse prazo,
sem qualquer decisão expressa forma-se indeferimento (tácito).
Dessa decisão de indeferimento cabe reclamação nos termos do artigo 276.º do CPPT no prazo
supra referido.
Ora, ao Tribunal cumpre apenas apreciar da tempestividade da presente Reclamação face às
normas aplicáveis.
Assim sendo, e não competindo ao Tribunal aferir da tempestividade do pedido de anulação de
venda quando da sua apresentação ao Director de Finanças, e não tendo este proferido qualquer decisão
onde o considerar e extemporâneo, resta considerar a presente Reclamação tempestiva nos termos das
citadas normas.
Face ao exposto, improcede a excepção de caducidade do direito de deduzir reclamação por esta
ter sido apresentada dentro de prazo.»
Discorda do decidido a recorrente, pugnando por que a Fazenda Pública seja absolvida do pedido em decorrência da procedência da excepção de caducidade do direito de deduzir reclamação,
decorrente da alegada intempestividade do pedido de anulação da venda dirigido pela ora recorrida ao
Director de Finanças do Porto, que, sendo alegadamente intempestivo em face do disposto no n.º 1 do
artigo 257.º do CPPT, determinaria a intempestividade da reclamação deduzida (cfr. conclusões C) a
O) das suas alegações de recurso).
O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste STA defende, se bem entendemos o seu
parecer, o provimento do recurso quanto a essa questão, dado que a mesma é ainda de carácter adjectivo.
Vejamos.
Dispõe o artigo 257.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na sua actual redacção
(aqui aplicável), sob a epígrafe “Anulação da venda”:
Artigo 257.º
Anulação da venda
1 - A anulação da venda só poderá ser requerida dentro dos prazos seguintes:
a) De 90 dias, no caso de a anulação se fundar na existência de algum ónus real que não tenha
sido tomado em consideração e não haja caducado ou em erro sobre o objecto transmitido ou sobre
as qualidades por falta de conformidade com o que foi anunciado;
b) De 30 dias, quando for invocado fundamento de oposição à execução que o executado não
tenha podido apresentar no prazo da alínea a) do n.º 1 do artigo 203.º;
c) De 15 dias, nos restantes casos previstos no Código de Processo Civil.
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2 - O prazo contar-se-á da data da venda ou da que o requerente tome conhecimento do facto que
servir de fundamento à anulação, competindo-lhe provar a data desse conhecimento, ou do trânsito
em julgado da acção referida no n.º 3.
3 - Se o motivo da anulação da venda couber nos fundamentos da oposição à execução, a anulação depende do reconhecimento do respectivo direito nos termos do presente Código, suspendendo-se
o prazo referido na alínea c) do n.º 1 no período entre a acção e a decisão.
4 - O pedido de anulação da venda deve ser dirigido ao órgão periférico regional da administração tributária que, no prazo máximo de 45 dias, pode deferir ou indeferir o pedido, ouvidos todos os
interessados na venda, no prazo previsto no artigo 60.º da lei geral tributária.
5 - Decorrido o prazo previsto no número anterior sem qualquer decisão expressa, o pedido de
anulação da venda é considerado indeferido.
6 - Havendo decisão expressa, deve esta ser notificada a todos os interessados no prazo de 10 dias.
7 - Da decisão, expressa ou tácita, sobre o pedido de anulação da venda cabe reclamação nos
termos do artigo 276.º
8 - A anulação da venda não prejudica os direitos que possam assistir ao adquirente em virtude
da aplicação das normas sobre enriquecimento sem causa.
Alega a recorrente que a extemporaneidade da reclamação judicial deduzida decorre de o pedido
de anulação da venda ter sido extemporaneamente apresentado, questão que o tribunal “a quo” não
apreciou, porquanto entendeu que apenas lhe cabia aferir da tempestividade da reclamação judicial, e
não da do pedido de anulação da venda.
É certo que nada impede que o Tribunal venha ajuizar da tempestividade do pedido de anulação da
venda, mesmo perante acto silente da administração tributária, mas enquanto pressuposto da requerida
anulação da venda, que não a propósito da tempestividade da reclamação judicial deduzida.
É que, havendo controvérsia entre a Administração e o executado ou qualquer outro interessado
na venda sobre a tempestividade do pedido de anulação da venda executiva, é precisamente por via de
reclamação, deduzida nos termos do artigo 276.º do CPPT, que o Tribunal será chamado a dirimir a
questão, sendo que tal reclamação será tempestiva se deduzida dentro do respectivo prazo legal, independentemente da tempestividade ou intempestividade do pedido de anulação da venda.
Bem fez, pois, o Tribunal ao julgar improcedente a excepção de intempestividade da reclamação
invocada pela Fazenda Pública na sua contestação, pois que, contrariamente ao alegado, a tempestividade da reclamação não depende da tempestividade do pedido de anulação da venda, contando-se os
respectivos prazos de modo autónomo e tendo por referência termos iniciais distintos.
Improcede, pois, a alegação da recorrente quanto à intempestividade da reclamação.
6.2 Da nulidade do despacho reclamado por incumprimento do disposto no disposto na parte final
do n.º 4 do artigo 257.º do CPPT
Mais decidiu a sentença recorrida, a fls. 304 e 305 dos autos, ocorrer “in casu” nulidade suprível
do despacho reclamado, determinante da sua anulação e ordenando, em consequência, a baixa dos autos
ao órgão de execução fiscal para cumprimento do último parágrafo do art. 257.º, n.º 4 do CPPT, ou
seja, para notificação dos interessados na venda para audiência prévia nos termos do artigo 60.º da LGT.
Discorda do decidido a recorrente, alegando que não compete ao OEF, em momento em que a
apreciação do diferendo já compete ao poder judicial, a audição do comprador e restantes interessados, visto que, o OEF carece de poder de decisão, atento a que o prazo previsto no n.º 5 do art. 257º
do CPPT (…) é um prazo peremptório e que atenta a natureza tácita do acto reclamado (…) não há
fundamento legal para imputar ao mesmo vícios relacionados com a não pronúncia quanto à tempestividade do pedido que o provocou ou quanto à exigência de cumprimento de formalidades relacionadas com a audição dos interessados, acrescendo da concepção subjacente ao indeferimento tácito do
pedido de anulação da venda regulamentado no art. 257º do CPPT decorre verdadeiro obstáculo à
injunção decretada na douta sentença sob recurso, porque carece o OEF de competência para ouvir
os interessados sobre a petição da reclamante, por já se mostrar subtraída à esfera de competências
do OEF a garantia de contraditório subjacente à audição de todos os interessados na venda, no prazo
previsto no artigo 60.º da lei geral tributária e que a garantia do contraditório encontra (…) solução
processual no chamamento dos interessados a contestar a reclamação do art. 276.º do CPPT, a par
da Fazenda Pública (cfr. conclusões P) a FF) das suas alegações de recurso
Vejamos.
Tem razão a recorrente quanto ao erro de julgamento da sentença recorrida ao decretar a nulidade
“suprível” do despacho reclamado e ao determinar a baixa dos autos ao órgão administrativo competente
para que proceda à audição dos interessados na venda.
Não porque o decurso do prazo de 45 dias previsto no artigo 257.º do CPPT subtraia à esfera
de competência da Administração Tributária a possibilidade de pronúncia expressa sobre o pedido de
anulação da venda, como alega a recorrente, pois que como vem decidindo este Supremo Tribunal (cfr.
os Acórdãos de 22 de Janeiro de 2014, rec. n.º 510/13, de 23 de Julho de 2014, rec. n.º 848/14, de 3 de
setembro de 2014, rec. n.º 514/14 e de 10 de setembro de 2014, rec. n.º 891/14), o decurso do prazo de
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indeferimento tácito apenas se projecta no plano “instrumental ou reactivo”, abrindo possibilidade de
reclamação judicial do acto, sem prejuízo de vir a ser proferida pronúncia expressa sobre o pedido de
anulação pela Administração fiscal. Antes porque a omissão do dever de audiência prévia dos interessados na venda constitui vício procedimental incompatível com a natureza silente do acto (presumido)
de indeferimento tácito, que constitui expediente encontrado pelo legislador para tutela do interessado
na anulação da venda perante a inércia da Administração em decidir do seu pedido dentro do prazo
legalmente fixado.
Não padece, pois, o presumido acto de indeferimento sindicado de qualquer nulidade, tendo o
Tribunal “a quo” de conhecer do mérito do pedido de anulação da venda deduzido.
Acrescente-se que, embora este Supremo Tribunal tenha recentemente sancionado o entendimento
segundo o qual o prazo de 45 dias previsto no n.º 5 do artº 257º do CPPT na redacção introduzida
pela LOE 2012 só se conta a partir da notificação dos interessados - cfr. o Acórdão deste STA de 23
de Julho de 2014, proferido no rec. n.º 848/14 e por nós subscrito -, melhor ponderando a questão
parece que entendimento diverso, igualmente consentido pela letra dos números 4 e 5 do artigo 257.º
do CPPT, se impõe, pois que o entendimento antes sancionado pelo citado Acórdão conduziria ao
perverso efeito de o requerente da anulação da venda ter de aguardar pela notificação de todos e cada
um dos interessados na venda - facto este de que ele próprio não é notificado -, para que o prazo para
a formação do indeferimento tácito se iniciasse, solução esta que, porque potenciadora de insegurança
jurídica numa matéria em que tal valor é especialmente premente, não se deve presumir ter sido querida
pelo legislador, tanto mais que colocaria nas mãos da Administração, sem justificação racional para
o efeito, a possibilidade de protelar o início do prazo de reacção contenciosa contra a sua inércia, ou,
mais perigoso ainda, a possibilidade de a Administração obstar à formação de acto tácito e de impedir,
assim, o contribuinte de lançar mão de meio de tutela judicial, pois que sem que fossem notificados
todos os interessados na venda para audiência prévia o prazo para a decisão não começaria a correr e
enquanto este se não concluísse não se poderia formar acto tácito e a reclamação judicial (do indeferimento tácito) careceria de objecto.
Deve, pois, entender-se que, para efeitos de indeferimento tácito, o prazo de 45 dias a que se
refere o n.º 4 do artigo 257.º do CPPT se conta da data do pedido de anulação da venda, e bem assim
que omissão da audiência prévia dos interessados na venda apenas constitui vício invalidante do indeferimento expresso, que não também do indeferimento tácito do pedido, não se traduzindo a falta de
audiência prévia dos interessados na venda em nulidade determinante da anulação do indeferimento
tácito do pedido de anulação da venda.
A sentença que assim decidiu não pode, pois, manter-se, havendo que a revogar nesta parte e
determinar a baixa dos autos ao tribunal “a quo” para conhecimento do mérito da reclamação.
- Decisão –
7 - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário em
conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida salvo quanto à julgada improcedência
da excepção de caducidade do direito de deduzir reclamação, baixando os autos ao Tribunal “a quo”
para conhecimento do pedido de anulação da venda.
Custas pela recorrida, que contra-alegou.
Lisboa, 17 de Setembro de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Fonseca Carvalho.

Acórdão de 17 de Setembro de 2014.
Assunto:
Recurso de revista excepcional. Pressupostos.
Sumário:
Atenta a natureza excepcional do recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA,
(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), não se
verificam os respectivos pressupostos se a questão suscitada se reconduz à aferição
do julgamento da matéria de facto (sem que se verifiquem os pressupostos previstos
no n.º 4 do art. 150º do CPTA).
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Processo n.º 851/14-30.
Recorrente: A…
Recorrido: Director-Geral dos Impostos.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A…………, com os demais sinais dos autos, vem interpor recurso de revista excepcional,
nos termos do artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul
em 15/05/2014, no processo que aí correu termos sob o n.º 07623/14.
1.2. Termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
I. É possível o recurso de Revista excepcional para o STA quando se estiver perante uma questão
que pela sua relevância jurídica ou social se revista de importância fundamental ou se a admissão do
recurso for claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
II. No caso sub iudice em que se tributou o sujeito passivo, ora recorrente recorrendo a métodos
indirectos por aplicação do artigo 89º-A da LGT, impõe-se que a aplicação do direito seja de tal forma
inequívoca que não deixe qualquer margem para dúvidas que na verdade é lícita a tributação com base
na presunção legalmente estabelecida.
III. Face ao exposto considera-se ser essencial que o STA conheça das questões suscitadas no
presente recurso
IV. Desde já cumpre apreciar se a ininteligibilidade dos depoimentos prestados pela testemunha
B………… põem em causa a validade do julgamento
V. Entendeu o Tribunal A Quo que a falta ou deficiência da gravação deve ser invocada no prazo
de 10 dias a contar do momento em que a mesma é disponibilizada, pelo que o prazo máximo para
essa invocação é de 12 dias, sendo que a arguição feita nas alegações de recurso por esse facto é extemporânea.
VI. Na verdade, se o que visou o Legislador foi evitar expedientes dilatórios, e como tal, definiu
ser o prazo para arguir a nulidade da gravação de 10 dias, contudo certo é que antes de ser proferida a
decisão e desconhecendo o sujeito se a decisão lhe vai ser favorável ou desfavorável e como tal se vai
lançar mão de recurso jurisdicional não lhe poderá ser exigido que tenha que ouvir as gravações de um
julgamento para aquilatar se as mesmas são audíveis e perceptíveis.
VII. Na verdade, tal entendimento, tornar-se-ia muito oneroso para as partes e seria mesmo violador do princípio de defesa e do contraditório.
VIII. Só terminado o julgamento e conhecida a decisão é que os diversos intervenientes decidem
se vão ou não recorrer. Se a decisão lhes for favorável evidentemente que a hipótese de recurso não se
coloca, e como tal a audiência das cassetes torna-se inútil.
IX. Assim, se quer a arguição da nulidade por gravação deficiente, quer o recurso da decisão da
matéria de facto exigem a audição da prova oral produzida em audiência, é ilógico exigir aos intervenientes que ouçam as gravações primeiro para um fim e, depois, as “reouçam”, agora para outro fim.
X. Exigir aos intervenientes que, antes de tudo o mais, fiscalizem esta qualidade significa admitir
a má qualidade do serviço desenvolvido, pelas secretarias e pelos tribunais por um lado, e onerar quem
não está incumbido de o fazer com mais este ónus, em que se traduziria um tal controlo (consubstanciando, ainda, um acréscimo de serviço, levado ao exagero total de este controlo tivesse que ser feito,
a cada momento, no final de cada sessão).
XI. Ora, pretendendo o recorrente a reapreciação da matéria gravada não faz de todo o sentido preludiar essa possibilidade com a alusão que o prazo para arguir nulidade se esgotou ainda antes da decisão.
XII. Entendemos que a norma ínsita no 155º do C.P.C. é inconstitucional por violar o princípio da
defesa e para além disso fazer impender sobre todos os intervenientes o ónus de ter que ouvir as gravações
dos depoimentos ainda antes da decisão, o que é deveras ilógico, para um mero controlo da qualidade
das mesmas, uma vez que para reapreciação da matéria necessariamente terá de haver decisão.
XIII. Acresce que o Tribunal a quo refere que a distorção não é significativa.
XIV. Contudo, pela análise da transcrição efectuada no recurso para o tribunal ora recorrido se
referiu que as respostas da única testemunha a matéria de facto essencial não eram audíveis e perceptíveis.
XV. Ora, visando o recorrente a alteração da matéria de facto na decisão do tribunal de segunda
instância não poderá ficar coarctado desse direito pelo facto das transcrições serem inaudíveis e pelo
facto da meritíssima juiz ter tomado a sua posição e ter ouvido, presencialmente, o depoimento, pois
se assim fosse nunca poderia haver a alteração da matéria de facto.
XVI. Esta questão da arguição da nulidade do julgamento por imperceptibilidade das gravações
quando se pretenda o reexame da matéria de facto é uma questão de direito que pela sua essencialidade
e importância fundamental deverá ser apreciada pelo Supremo Tribunal administrativo.
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XVII. A incorrecta gravação audio ou vídeo que seja efectuada constitui uma omissão de acto que
a lei prescreve, podendo influir na decisão da causa na medida em que condiciona a reacção das partes
contra a decisão proferida sobre a matéria de facto.
XVIII. Trata-se pois, de uma irregularidade processual que, a verificar-se, gera nulidade nos termos
do artigo 195º, do C.P.C., aplicável ex vi artigo 2º, e), do C.P.P.T.
XIX. Refere a jurisprudência que se a gravação da prova apresentar lacunas irreparáveis, com frases
incompletas, que se reflectem na sua transcrição – como é o caso – o julgamento deverá ser anulado –
neste sentido vide Acórdão da Relação de Coimbra datado de 14/04/1999 R. 110/99 – BMJ 491, 342.
XX. Neste sentido ainda, o seguinte acórdão proferido pelo mesmo Tribunal: “A verificação da
falta de transcrição da prova gravada no momento da subida do recurso impossibilita tal transcrição
por não correr “no prazo mais curto possível”, pondo assim em causa a sua fidedignidade e determina a
irregularidade e consequente invalidade do acto (julgamento), justificando-se a sua repetição” (Acórdão
da Relação de Coimbra datado de 21.04.1999 R. 89/99 - BMJ 491, 342.)
XXI. Vem a douta sentença em crise alegar que a recorrente não observou nas suas alegações o
disposto no artigo 640º do CPC quanto a alteração da matéria de facto como provada, contudo, não especifica onde é que a recorrente falhou na observância dos requisitos do mencionado artigo 640º do CPC.
XXII. Na verdade a recorrente alegou:
XXIII. De acordo com o testemunho acima transcrito não se justifica ter sido dado como não
provado o n.º 3
XXIV. Termos em que, entende o Recorrente que o n.º 3 da matéria de facto não provada constante
da douta sentença, deveria e deverá ser julgado como “provado”.
XXV. Na verdade, foram identificados os concretos pontos de facto incorrectamente julgados,
discordando-se da decisão recorrida.
XXVI. Os concretos meios probatórios constantes da gravação audível impunham decisão sobre
os pontos da matéria de acto impugnada;
XXVII. E a decisão que deveria ter sido proferida.
XXVIII. Bem como, ao juntar a transcrição integral da gravação identificou as passagens da
gravação e procedeu a sua transcrição.
XXIX. Se, na realidade o princípio da imediação da prova limita a tarefa do reexame da prova,
certo é que se entende que face aos documentos juntos em sede de recurso e ao depoimento da testemunha outra decisão deveria ter sido tomada quanto a resposta aos quesitos cuja reapreciação se requereu.
XXX. Acresce que entendeu o Tribunal recorrido que pelo facto da testemunha ter afirmado que
o dinheiro foi levantado em numerário não existe uma ligação inexorável que esse levantamento corresponde ao depósito noutro banco no mesmo montante.
XXXI. Mas tal inexorabilidade nunca poderia acontecer.
XXXII. Mesmo que fosse no mesmo banco e no próprio dia,
XXXIII. Pois o dinheiro não deixa rasto e não tem cor.
XXXIV. O que é certo é que, o recorrente era detentor de tal manifestação de fortuna à data de
1998 e que procedeu em 31 de Outubro de 2008 ao levantamento da quantia em numerário.
XXXV. A douta sentença recorrida considerou que “a única consequência da caducidade da
inspecção é a cessação do efeito suspensivo da liquidação, “contando-se o prazo desde o seu início”,
sendo que de tal contagem é que poderá resultar a ilegalidade da liquidação se houver excesso sobre o
prazo de caducidade desta, nos termos do artigo 45º da LGT”.
XXXVI. No caso sub judice, o procedimento de inspecção iniciou-se em 23/04/2012 e terminou
com a notificação ao sujeito passivo do relatório de inspecção que ocorreu em 19/10/2012.
XXXVII. Ora, o prazo suspendeu-se com a notificação do sujeito passivo e com a interposição
do recurso em 29 de Outubro de 2012 do junto do tribunal tributário.
XXXVIII. O prazo reiniciou-se com o trânsito em julgado do Acórdão do TCA Sul, notificado ao
sujeito passivo em 8 de maio de 2013, e transitado em julgado em 23 de Maio de 2013.
XXXIX. Nessa data deveria ter sido reiniciado nos termos do artigo 53º do R.C.P.I.T., a acção
inspectiva para que se suspendesse novamente o prazo.
XL. O que é certo é que o sujeito passivo só foi notificado do reinício da acção inspectiva decorrente da decisão favorável ao sujeito passivo do TCA Sul, em 7 de Junho de 2013.
XLI. Assim a acção inspectiva prolongou-se para além dos 6 meses previstos no artigo 36º, do
R.C.P.I.T.
XLII. Se o início da acção inspectiva se deu em 23 de Abril de 2012 e terminou com a notificação
do relatório de inspecção em 19 de Outubro de 2012, isto é, quatro dias antes do término do prazo de
seis meses, legalmente previsto para a conclusão dos actos inspectivos, a Administração Tributária teria
que reiniciar nos termos do artigo 53º, do R.C.P.I.T., essa mesma acção inspectiva nos quatro dias após
o trânsito em julgado da decisão do TCA Sul, o que não aconteceu.
XLIII. Na verdade, a AT só reiniciou o procedimento em 7 de Junho de 2013, quando o trânsito
em julgado da decisão do TCAS ocorreu em 23 de Maio dada a natureza urgente do presente processo.
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XLIV. Assim e na senda do alegado no douto acórdão em crise sendo a consequência da violação
do prazo de 6 meses a cessação do efeito suspensivo da liquidação, tendo o procedimento ultrapassado
os 6 meses legalmente previstos cessou o efeito suspensivo, pelo que tratando-se do exercício de 2008,
o prazo para liquidação do tributo terminaria em 31/12/2012, uma vez que com a ultrapassagem do
prazo de seis meses entende-se que deixou de existir suspensão, contando-se o orago desde o inicio.
XLV. Dispõe o artigo 46º, n.º 1, da L.G.T.: “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.”
XLVI. Dispõe, por sua vez, o artigo 36º, do R.C.P.IT.: “l. 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... “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, no caso de procedimento geral ou polivalente, ser ampliado por mais dois períodos de três
meses nas seguintes circunstâncias...”.
XLVII. Daqui é de concluir que o prazo de inspecção é contínuo, devendo este ser concluído no
prazo de 6 meses, com as excepções previstas no n.º 3 deste artigo.
XLVIII. O citado artigo 46º, n.º 1, da L.G.T., prescreve o prazo de caducidade, que estava suspenso,
cessa esse efeito, contando-se o prazo desde o seu início. É esta a consequência.
XLIX. Assim se se suspendeu o prazo de liquidação do exercício de 2008 com o início da acção inspectiva em 23/04/2012 certo é que atendendo a violação do prazo para a conclusão da acção
inspectiva o prazo para a liquidação do imposto referente ao ano de 2008 já caducou, caducidade que
desde já se invoca.
L. Pelo que, tendo-se ultrapassado o prazo de 6 meses, previsto no art. 36º, n.º 2, do R.C.P.I.T.,
deve ter-se por cessado o efeito suspensivo do prazo de caducidade do direito à liquidação, contando-se este desde o seu início, assim se deixando de aplicar o regime de suspensão previsto no art. 46º,
n.º 1, da L.G.Tributária.”
LI. Donde que, de acordo com o princípio da legalidade, só podem ser cobrados os impostos
quando se verificam os pressupostos aos quais a lei condiciona a existência de uma obrigação fiscal,
observadas as garantias dos contribuintes na lei estabelecidas como modo de reacção, não sendo lícito
e legal proceder a derrogações de tais garantias como direitos adquiridos na vigência de certa lei pois
isso quebra a unidade sistemática do direito fiscal.
LII. A questão terá de ser apreciada exclusivamente face à lei, desde logo, porque em matéria de
garantias, vigora, como se disse e reafirma, o princípio da legalidade, na sua vertente formal e material
(art. 106º-2 e 3 da CRP).
LIII. Ora, como garantia, a caducidade do direito à liquidação terá de subordinar-se a limites
temporais precisos quer quanto à preclusão interna (ao poder de revisão do acto, através de reclamação
ou de recurso, quer por iniciativa do contribuinte, quer por iniciativa da administração), quer quanto à
preclusão externa (como garantia de limites à reapreciação do acto fora do próprio processo em que foi
cometido, fora do processo tributário gracioso), sendo que nesta os meios se traduzem no processo de
impugnação ou dizem respeito ao processo de execução e uma vez decorridos os respectivos prazos ou
verificada a sua improcedência, a situação jurídica abstracta definida pelo acto tributário se consolida
definitivamente e opera a sua preclusão externa.
LIV. Daí a relevância do decurso do tempo decorrido depois da prática do acto tributário em que
a caducidade se fundamenta em razões de segurança jurídica e de paz social, de certeza dos direitos
e das relações jurídicas, de paz familiar, segurança social da circulação e interesse da brevidade das
relações jurídicas.
LV. O douto acórdão apoiou o seu entendimento no entendimento do tribunal de primeira instancia,
mormente no artigo 46º, n.º 2, da LGT, propugnando que “a interposição pelo recorrente, em 29 de
Outubro de 2012, tem efeito suspensivo até ao trânsito em julgado da decisão final e que, por outro, o
Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, à semelhança da sentença de primeira instância que
confirmou, apenas se pronunciou e decidiu sobre a questão da falta de audição das testemunhas arroladas em sede de procedimento inspectivo, a decisão sobre o mérito da fixação de matéria colectável por
aplicação de métodos indirectos relativa ao ano de 2008 – sobre a qual incide, afinal, o litígio judicial de
cuja resolução dependa a liquidação do tributo – ainda não transitou em julgado, o que apenas sucederá
quando a presente não for mais susceptível de recurso ordinário ou de reclamação, com o consequente
prosseguimento da contagem do prazo para efeitos de caducidade do direito à liquidação”.
LVI. Ainda que se entendesse estar o prazo de caducidade do direito à liquidação suspenso desde
o início da instauração do recurso da decisão (que ocorreu em 29 de Outubro de 2012), até ao trânsito
em julgado da decisão que se verificou a 23 de Maio de 2013 (cfr. resulta da alínea X) da matéria de
facto provada),
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LVII. O prazo de caducidade do direito à liquidação sempre prosseguiria após o trânsito em julgado
do Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul (que se verificou a 23 de Maio de 2013), pelo que
a Administração Tributária apenas dispunha até ao dia 27 de Julho de 2013 para proceder à liquidação,
LVIII. Tendo em consideração que a 29 de Outubro de 2012 apenas restavam 64 dias para operar
a caducidade do direito à liquidação.
LIX. Ora em 4/06/2013 foi o recorrente notificado do reinício do procedimento inspectivo, contudo há muito que o prazo de seis meses estaria esgotado, sendo que o reinício da inspecção não logra
atribuir efeito suspensivo à liquidação do tributo.
LX. Pelo que se entende que existe caducidade no direito à liquidação.
Deverá o presente recurso ser considerado admissível e julgado procedendo-se novamente à inquirição da Testemunha por nulidade de julgamento, ou se assim não se entender ser alterada a matéria de
facto e ser considerada procedente ainda que parcialmente justificado o valor de 250.000 € atendendo
à matéria dada como provada.
1.3. A recorrida Directora de Finanças de Lisboa apresentou as contra alegações, concluindo da
seguinte forma:
I. Entende a Recorrida inexistir fundamento de recurso no caso concreto, (1) atento o facto de não
revestir relevância jurídica ou social de que depende a admissibilidade deste tipo de recurso; (2) atento
o facto de não ser necessária a intervenção do STA para uma melhor aplicação de direito.
II. Impõe-se desde logo frisar que o presente recurso de revista não deve ser admitido no caso sub
judice, porquanto estar em causa a apreciação de um recurso judicial que se insere no processo judicial
tributário, que seguiu os termos do CPPT.
III. Efectivamente, aos processos em que é aplicável exclusivamente o CPPT, não é curial aplicar-se
o recurso de revista previsto no CPTA, apontando-se desde logo, como razão premente, a especificidade
dos recursos estatuídos no âmbito do CPPT, os quais se reconduzem ao recurso a interpor para o STA,
com fundamento em oposição de acórdãos, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 284º
do CPPT, e ao recurso para o STA, independente da alçada, em caso de mais de três sentenças com
soluções opostas, segundo o n.º 5 do artigo 280º do referido diploma legal.
IV. Como entenderam os juízes conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo “(...) o recurso
é interposto com fundamento no artigo 150º do CPTA. Dispõe este normativo: “1. 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 uma melhor aplicação do direito…” Pois bem. Trata-se
de uma disposição apenas aplicável na jurisdição administrativa e não na jurisdição fiscal.”
V. A não ser por meio das hipóteses processuais elencadas no artigo 280º, n.º 1, n.º 5 e no artigo 284º do CPPT, ao Recorrente encontra-se vedada a possibilidade de recorrer de revista, nos termos
do artigo 150º do CPTA.
VI. O Recurso de revista trata-se, efectivamente, de recurso com natureza excepcional, admitido
relativamente a questões de importância fundamental pela sua relevância jurídica ou social, ou então,
quando se proponha melhorar a aplicação do direito.
VII. Nos termos do artigo 150º do CPTA, das decisões proferidas pelo TCA pode haver, excepcionalmente, 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.
VIII. O artigo 150º do CPTA tem como pressupostos a importância fundamental da questão por
virtude da sua relevância jurídica ou social e necessidade de melhor aplicação do direito.
IX. Não basta ao Recorrente alegar, conforme ponto 1) das alegações e I. das conclusões, “É
possível o recurso de Revista excepcional para o STA quando se estiver perante uma questão que pela
sua relevância jurídica ou social se revista de importância fundamental ou se a admissão do recurso
for claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.”
X. O Recorrente elenca os requisitos que, em teoria e a título legal, franqueiam o acesso à revista,
mas não os explica, não lhes atribui razões que conduzem à dita admissibilidade, nem os faz encaixar
nas questões de direito pretende ver reanalisadas.
XI. O que tinha de fazer o Recorrente? Invocar a complexidade da questão jurídica, alegar a relevância social da questão por corresponder a um paradigma ou contribuir para a elaboração de um padrão
de apreciação de casos similares ou, por fim, aduzir a necessidade de melhor aplicar o direito face a
eventual interpretação insólita, incoerente, ou por erro ostensivo, exercida pelo Tribunal a quo.
XII. De fundo, três são os vícios de violação de lei alegados, concernentes aos artigos 155º e 640º
do CPC, artigo 46º da LGT e 36º do RCPIT, e salvo melhor opinião, nenhum deles é susceptível de
justificar a intervenção excepcional do STA em sede de revista.
XIII. Da leitura do n.º 4 do artigo 155º do CPC, resulta inequívoco que caberá ao mandatário o
ónus de recolher a gravação o mais cedo possível, dentro dos 10 dias a partir do momento em que é
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disponibilizada (até dois dias após o acto), de molde a que possa arguir a sua falta ou deficiência tempestivamente, sob pena de ver precludido o correspondente direito.
XIV. Por sua vez, de acordo com o disposto no artigo 640º, n.º 1 do CPC, a par do teor das alegações
do ora Recorrente para o TCA, infere-se que apenas deu cumprimento integral à alínea a) do n.º 1 do
artigo transcrito, isto porque ao Recorrente cabia proceder à individualização registral do depoimento
cujas passagens transcreveu (CD n.º de faixa, minutos), bem como lhe competia sugerir a decisão sobre
a matéria de facto que, no seu entender, o tribunal deveria ter proferido.
XV. Da leitura conjugada dos artigos 36º do RCPIT e 46º da LGT, tal como muito bem refere o
acórdão recorrido do TCA “A este respeito apenas se dirá que constitui jurisprudência consolidadas e
uniforme a conclusão referida na sentença de que “a única consequência da caducidade da inspecção é
a cessação do efeito suspensivo da liquidação, “contando-se o prazo desde o seu início”, como se colhe
do acórdão do STA de 03-04-2013 (Rec n.º 0103/12) e jurisprudência nele referida, e resulta, de resto,
da boa interpretação dos artigos 36º, n.º 2, do RCPIT e 46º, n.º 1 da LGT (Ac.do STA de 04-06-2008,
rec. n.º 0103/08) (...) Mas o recorrente reitera que a violação do prazo para a conclusão da acção
inspectiva determinou a caducidade do prazo para a liquidação do imposto referente ao ano de 2008
(...) Esta argumentação, que merece a nossa inteira concordância e que rechaça os argumentos a este
propósito tecidos pelo recorrente, dispensa quaisquer considerações adicionais sobre esta questão,
por ser manifestamente claudicante o argumento esgrimido em contrário à tese da sentença segundo
a qual a decisão sobre o mérito da fixação de matéria colectável por aplicação de métodos indirectos
relativa ao ano de 2008 – sobre a qual incide, afinal, o litígio judicial de cuja resolução dependa a
liquidação do tributo – ainda não transitou em julgado”, motivo pelo qual a discussão em torno da
interpretação dos artigos se não revela de especial relevância jurídica.
XVI. Ainda que “insignificantes”, os pontos 37) a 41) das alegações de revista da Recorrente
consubstanciam um meio encapotado de obtenção de alteração da matéria de facto, uma vez que não se
referem à sindicância de eventual violação de lei substantiva ou processual, nos termos do artigo 150º,
n.º 2 do CPTA, mas antes à fixação da matéria dada provada e não provada.
XVII. Ora, “o erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode
ser objecto de revista (...)”, nos termos do disposto no artigo 150º, n.º 4 do CPTA, motivo pelo qual
também nesta parte soçobra o presente recurso, não cabendo ao STA reanalisar questões relacionadas
que “pura e duramente” se cingem a matéria de facto.
XVIII. Não se percebe qual a importância jurídica ou social em causa, dado se estar perante
questões que encontram pleno assentimento quer na letra da lei, quer na sua ratio legis.
XIX. Destinando-se o recurso de revista à apreciação de uma questão que, pela sua importância
jurídica ou social, se revista de importância fundamental, por estar em causa a expansão de uma controvérsia susceptível de ultrapassar os limites da situação singular, no caso sub judice o Recorrente
pretende apenas atacar uma decisão proferida numa questão singular e cuja importância apenas nesse
caso releva, não apresentando dimensão jurídica e social nem susceptibilidade de proporcionar pela
sua reapreciação neste recurso uma melhor aplicação e uniformização do direito.
XX. 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.
XXI. Não se reconhece em face das características do caso concreto, que a questão seja passível
de se repetir em casos futuros ou que, a admissão do presente recurso possa contribuir para uma melhor
aplicação e uniformização do direito, porque não está em causa a possibilidade de repetição de uma
qualquer questão jurídica abstracta a surgir num número indeterminado de casos futuros.
XXII. E muito menos que as decisões que foram proferidas quer na 1ª instância quer na 2ª instância
foram ostensivamente erradas ou juridicamente insustentáveis, ou ainda que suscitem fundadas dúvidas,
atendendo designadamente, a divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais.
XXIII. Não se encontrando preenchidos os requisitos necessários para a revista do artigo 150º
do CPTA, – devendo o mesmo ser liminarmente rejeitado – é nítido estar-se perante o que a doutrina
designa de princípio da dupla conforme, instituto novidade, introduzido aquando da reforma do regime
recursório em processo civil, ocorrida no ano de 2007.
XXIV. O referido princípio enquadra-se na regra de que dos acórdãos dos tribunais de 2ª instância
(ao caso, do TCA) não cabe recurso de revista para o Supremo Tribunal Administrativo, isto quando o
acórdão de que se pretende recorrer de revista tenha confirmado a decisão prolatada em 1ª instância,
independentemente de convergirem em matéria de fundamentação.
XXV. É por isto que o presente recurso não deve (e não pode) ser admitido.
XXVI. Caso assim não se entenda, nos termos do disposto no artigo 46º/1 da LGT, a única consequência legal que se conhece preceituada é a contabilização dos seis meses de duração do procedimento
inspectivo, na contagem a final do termo do prazo de caducidade, de modo que, mesmo ultrapassado
do referido período, não ocorreria violação do prazo para a conclusão da acção inspectiva.
XXVII. O prazo de seis meses, nos termos do disposto no artigo 36º/2 do RCPIT assume natureza
ordenadora, disciplinar, sendo desprovido de sentido afirmar que o dito prazo tem natureza peremptória,
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dado que, de acordo com a definição preceituada no artigo 139º/2 do CPC, aplicável ex vi artigo 2º,
alínea e) do CPPT, os prazos peremptórios extinguem o direito de praticar o acto.
XXVIII. Tal natureza peremptória/substantiva é reconduzível ao prazo de caducidade de quatro
anos que a Administração Tributária dispõe para exercer o direito de liquidar o tributo na junto da esfera
dos sujeitos passivos, pelo que a ultrapassagem do prazo de seis meses para conclusão do procedimento
inspectivo não impede a Administração Tributária de finalizar os actos próprios de inspecção, que
desembocarão na elaboração (e notificação) do Relatório Final de Inspecção.
XXIX. Não obstante, o prazo de seis meses para a conclusão do procedimento inspectivo não
foi ultrapassado, dado que o dito procedimento findou a 19/10/2012, com a notificação do primeiro
Relatório Final de Inspecção.
XXX. No que concerne à alegada caducidade da liquidação, cumpre referir que o respectivo prazo
se encontra suspenso desde 29/10/2012, data da primeira interposição de recurso pelo Recorrente, – que o
interpôs nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 89º-A/7 e 8 da LGT e 146º-B do CPPT – até
ao trânsito em julgado da decisão final que decidirá do mérito da avaliação da matéria colectável pelos
métodos indirectos em sede de IRS.
XXXI. Recorde-se que, de acordo com a matéria de facto dada como provada, em primeira instância, o Tribunal a quo sentenciou em favor do Recorrente, tendo entendido que a decisão da Recorrida de não admitir a audição de testemunhas padecia de violação de lei, razão pela qual se impunha
a repetição do acto.
XXXII. A mencionada sentença somente se debruçou sobre a problemática da não audição das
testemunhas, não se pronunciando acerca da questão de fundo impugnada pelo Recorrente, que era a
da fixação da matéria colectável por aplicação de métodos indirectos em sede de IRS.
XXXIII. Dessa decisão de 1ª instância, a Recorrida interpôs recurso para o tribunal ad quem
(TCA Sul - Processo n.º 06621/13), onde, por Acórdão, se sentenciou que “Nestes termos, acordam
em conferência os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste tribunal, de harmonia com os
poderes conferidos pelo art. 202º da CRP, em negar provimento ao recurso jurisdicional interposto
pela Recorrente, mantendo-se a decisão judicial recorrida.”
XXXIV. A matéria de fundo referente à discussão da fixação da matéria colectável por aplicação de
métodos indirectos não foi objecto de fiscalização judicial, mantendo-se, na ordem jurídica, por decidir.
XXXV. Nos termos do disposto no artigo 677º do CPC, considera-se transitada em julgado uma
sentença, logo que não seja susceptível de recurso ordinário ou de reclamação, não restando dúvidas
que a decisão sobre a fixação de matéria colectável por aplicação de métodos indirectos transitará em
julgado apenas a final, após sentença da presente contenda, uma vez que só nesse momento estará
esgotada a via recursória.
XXXVI. Só após o dito trânsito em julgado, se retomará novamente a contagem do prazo de
caducidade do direito a liquidar o tributo.
XXXVII. Ademais, dada a natureza da destacabilidade impugnatória que perpassa o teor do
artigo 89º-A/7 da LGT, único meio processual ao dispor dos sujeitos passivos para atacar a fixação da
matéria colectável por aplicação de métodos indirectos, a Recorrida estaria sempre impedida de proceder à liquidação do tributo, dado existir um litígio judicial em curso de que depende essa liquidação.
XXXVIII. Nesta sequência lógica, o mesmo se diga quanto ao período que dista entre a data em
que o primeiro Relatório Final de Inspeção foi notificado ao Recorrente, a 19/10/2012, e o termo do
prazo para a interposição de recurso, a 29/10/2012, nos termos do disposto nos artigos 89º-A/7 da LGT
e 146º-B do CPPT.
XXXIX. Durante esse período a Recorrida encontrava-se impedida de liquidar o tributo em
questão.
XL. Paralelamente ao aludido, a audição da testemunha arrolada pelos Serviços de Inspecção da
Recorrida em sede de procedimento inspectivo, decorreu do trânsito em julgado de uma decisão judicial,
com efeitos declarativos, ínsita no Acórdão proferido pelo TCA Sul – Processo n.º 06621/13.
XLI. O efeito directo da sentença de provimento do pedido de anulação é o efeito “constitutivo”,
que se traduz na invalidação do acto impugnado, eliminando-o desde o momento em que verificou a
ilegalidade, em regra, desde a sua prática.
XLII. Resulta para a Administração Tributária o dever de executar a sentença proferida, que determinou baixasse o processo à fase inspectiva, para que se ouvisse a testemunha arrolada, B………….
XLIII. Este dever de execução é compreensível (e justificável), atenta a necessidade de reconstituir
a situação que teria existido se não tivesse sido praticado o acto ilegal ou se o acto tivesse sido praticado
sem a ilegalidade, de acordo com o princípio da reconstituição da situação hipotética actual.
XLIV. Pelo que aos Serviços da Inspecção não restava outra hipótese que não a que tomou, a de
ouvir a testemunha arrolada.
XLV. Nos termos do disposto no artigo 128º/1, alínea b) do CPA, têm eficácia retroactiva os actos
administrativos que dêem execução a decisões dos tribunais, anulatórias de actos administrativos, salvo
tratando-se de actos renováveis.
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XLVI. Na realidade, a reintegração da ordem jurídica violada exige que a Administração Tributária
tivesse praticado – como praticou – o acto administrativo-tributário que, ilegalmente, omitiu numa fase
anterior, assumindo este acto efeitos de natureza revogatória e retroactiva.
XLVII. Tratando-se de acto favorável ao Recorrente, por que dá cumprimento ao princípio da
legalidade e da participação dos interessados, a audição de testemunha arrolada conheceu carácter
retroactivo, deste modo se enxertando, ao tempo, no procedimento inspectivo, iniciando a 23/04/2012
e concluído a 19/10/2012.
XLVIII. Face ao exposto, e de acordo com a interpretação do artigo 46º/ 2, alínea a) da LCT e
artigo 128º/1, alínea b) do CPA, o prazo de caducidade encontra-se legalmente suspenso desde 29/10/
2012 – data de interposição de recurso nos termos do artigo 146º-B do CPPT pelo Recorrente – até ao
trânsito em julgado da decisão que, no futuro, decidirá de mérito a fixação da matéria colectável por
aplicação de métodos indirectos em sede de IRS.
XLIX. Face ao exposto, e de acordo com a interpretação do artigo 46º/2, alínea a) da LGT,
artigo 36º/2 do RCPIT e artigo 128º/1, alínea b) do CPA, não foi ultrapassado o prazo de seis meses
para conclusão do procedimento inspectivo.
L. Caso assim não entenda, o que se concede por mero dever de ofício, sempre se dirá que o prazo
para efeitos de liquidação do tributo, – concedendo-se que o mesmo tenha voltado a correr os seus termos
a partir do dia seguinte à data do trânsito em julgado do Acórdão do TCA Sul acima referido, ocorrido
a 23/05/2013 – ainda não caducou, nos termos do disposto no artigo 46º/2, alínea a) da LCT.
LI. Neste seguimento, desde a data da notificação do primeiro Relatório Final de Inspeção junto
do Recorrente, a 19/10/2012, até dia 31/12/2012, último dia do ano da caducidade, contaram-se 73 dias,
período em que se manteve suspenso o prazo para liquidação.
LII. Conclui-se, por isso, que (1) do trânsito em julgado do Acórdão do TCA Sul, a 23/05/2013,
a Recorrida dispunha de 73 dias para liquidar o tributo; (2) desde 28/05/2013 a 25/07/2013, foram
consumidos 58 dias; (3) com a notificação do Relatório Final de Inspeção, a 25/07/2013, suspendeu-se
novamente o prazo para liquidar o tributo; (4) o Recorrente interpôs o recurso nos termos do artigo 146º-B
do CPPT, a 05/08/2013; (5) nos termos do artigo 46º/2, alínea a) da LGT, o prazo de caducidade do
direito à liquidação fica suspenso até trânsito em julgado da decisão a final; (6) Após aquele trânsito
em julgado, restará à Recorrida 15 dias para notificar o Recorrente da nota de liquidação do tributo.
LIII. Por tudo exposto deve improceder na íntegra o recurso de revista interposto.
Nestes termos e nos mais de direito deverão V.ªs Ex.ªs julgar:
a) a não admissibilidade do presente recurso de revista por não se encontrarem preenchidos os
requisitos elencados no art. 150º do CPTA;
b) não apreciar as questões suscitadas pelos Recorrentes no âmbito da reapreciação da matéria de
facto, por manifesta violação do n.º 3 e 4 do art. 150º do CPTA;
c) negar o total provimento ao presente recurso, especificadamente no que concerne aos vícios
de violação de lei invocados pelo Recorrente;
1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«1. O presente recurso vem interposto do acórdão do TCA Sul de fls. 648 e seguintes, que julgou
improcedente o recurso oportunamente apresentado da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, com
o fundamento de que o Recorrente não logrou ilidir a presunção estabelecida no n.º 5 do artigo 89º-A
da Lei Geral Tributária, assim confirmando o julgado de 1ª instância.
Considera o Recorrente que “a questão da arguição da nulidade do julgamento por imperceptibilidade das gravações quando se pretenda o reexame da matéria de facto é uma questão de direito
que pela sua essencialidade e importância fundamental deverá ser apreciada pelo Supremo Tribunal
Administrativo”.
Insurge-se, assim, contra a decisão do TCA Sul no sentido de que “a falta ou deficiência da gravação deve ser invocada no prazo de 10 dias a contar do momento em que a mesma é disponibilizada,
pelo que o prazo máximo para essa invocação é de 12 dias, sendo que a arguição feita nas alegações
de recurso por esse facto é extemporânea”.
Entende o Recorrente que visando a alteração da matéria de facto não poderá ficar coarctado desse
direito pelo facto das transcrições serem inaudíveis.
Considera, assim, que a questão da arguição da nulidade do julgamento por imperceptibilidade
das gravações quando se pretenda o reexame da matéria de facto é uma questão de direito que pela sua
essencialidade e importância fundamental deverá ser apreciada pelo STA.
O Recorrente insurge-se igualmente contra o entendimento do TCA Sul de que não tinha observado nas suas alegações o disposto no artigo 640º do Código de Processo Civil, no que respeita
à peticionada alteração da matéria de facto. E acrescenta que não só identificou os concretos pontos
de facto incorrectamente julgados, como identificou os respectivos meios probatórios que impunham
decisão no sentido contrário.
Questiona igualmente o Recorrente o entendimento do tribunal recorrido sobre a questão da caducidade do direito de liquidação, por considerar que se verifica essa caducidade.
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E termina requerendo que se declare verificada a nulidade do julgamento e se determine nova
audição da testemunha ou se assim não se entender ser alterada a matéria de facto e ser considerado
parcialmente justificado o valor de € 250.000 euros.
2. Nos termos do art. 150º, n.º 1, do CPTA, das decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal
Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, recurso de revista para o Supremo Tribunal
Administrativo, “quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica
ou social, se revista de importância fundamental” ou “quando a admissão do recurso seja claramente
necessária para uma melhor aplicação do direito”.
A jurisprudência do STA, interpretando o comando legal, tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso, referindo que o mesmo só pode ser admitido nos estritos limites fixados
neste preceito. E como a mesma jurisprudência tem realçado, trata-se não de um recurso ordinário de
revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei nºs. 92/VIII e 93/VIII, de uma «válvula de segurança do sistema» que apenas deve ser
accionada naqueles precisos termos.
Por outro lado e como se deixou exarado no acórdão do STA de 28/05/2014 (proc. n.º 067/14)
«está excluído nesse recurso 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
do Código Civil, quando a questão colocada não se enquadra na ressalva contida na parte final do
n.º 4 do artigo 151º do CPTA». Para 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».
No caso concreto dos autos o Recorrente assenta o seu recurso na pretensa necessidade de fixar
jurisprudência sobre se a arguição da nulidade do julgamento por imperceptibilidade das gravações,
quando se pretenda o reexame da matéria de facto, fica precludida se não for arguida no prazo de 12 dias
após a realização da audiência.
Todavia e para além dessa questão que o Recorrente pretende ver apreciada à luz do disposto no
artigo 150º do CPTA, insurge-se igualmente quanto a outras questões apreciadas pelo tribunal recorrido:
alteração da matéria de facto e caducidade do direito de liquidação.
Ora, desde logo é manifesto que estas questões não são susceptíveis de apreciação em sede de
recurso de revista, uma vez que não estamos perante um 3º grau de recurso, mas sim perante um recurso
excepcional, nos termos supra expostos. Por outro lado o recurso de revista só pode ter como fundamento questões de direito, motivo pelo qual está arredado o conhecimento da forma como o tribunal
recorrido apreciou a matéria de facto.
Importa, pois, apenas apreciar se estão ou não reunidos os pressupostos de conhecimento da questão
da intempestividade da arguição de nulidade relativa à irregularidade da gravação da prova.
Como decorre do acórdão recorrido, partindo do regime da gravação da prova previsto no art. 155º
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo judicial tributário ex vi do art. 2º, alínea e) do CPPT,
e da sua caracterização como irregularidade que pode influir no exame da causa, considerou-se que a
impugnação da gravação está delimitada por dois requisitos: o primeiro relativo ao prazo em que a falta
ou deficiência da gravação deve ser invocada; e o segundo relativo à forma como deve ser arguida a
irregularidade da gravação (cfr. primeiros 3 parágrafos de fls. 693). E analisando o primeiro requisito,
considerou o tribunal recorrido que, dispondo a lei que a gravação deve ser disponibilizada às partes
no prazo de dois dias a contar do respectivo acto e que estas têm o prazo de 10 dias para arguir a falta
ou deficiência da gravação, resulta que «o prazo para arguição de qualquer irregularidade da gravação
é de, no máximo, doze dias a contar da prática do respectivo acto».
E no que respeita ao segundo requisito considerou o tribunal recorrido que «não pode deixar de
ser aplicado, por analogia e com as devidas adaptações, o quadro legal que disciplina a impugnação da
matéria de facto, contido nos nºs. 1, alínea b) e n.º 2, al.s a) e b) do art. 640º do CPC, designadamente no
que respeita à arguição dos defeitos da gravação (irregularidade parcial)» – cfr. 3º parágrafo de fls. 696).
Em face de tais elementos considerou o tribunal recorrido que, tendo a diligência de prova sido
realizada em 03/12/2013, aquando da prolação de sentença em 19/02/2014 e mais tarde quando a questão
foi suscitada em sede de recurso, há muito que se esgotara o prazo para arguir a falta ou deficiência da
gravação (1º parágrafo de fls. 698).
Todavia considerou igualmente o tribunal recorrido que apesar desse seu entendimento constatou
que embora “o registo áudio não tenha sido feito nas melhores condições, apresentando-se com alguma
distorção sonora,...essa distorção não é significativa, não impedindo a perceptibilidade das declarações.
Aliás, a distorção relevante não diz sequer respeito à testemunha do recorrente…”.
E concluiu o TCA Sul que «nesta situação é óbvio que não ocorre qualquer irregularidade que
imponha a anulação do julgamento e a repetição da diligência de prova», por, citando a doutrina do
acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 12/02/2013 (proc. n.º 110/2000.L1-7), «não obstante nem
todos os depoimentos serem totalmente perceptíveis, não se justifica a repetição do julgamento, se o
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Mmo. Juiz ouviu presencialmente os depoimentos prestados e considerou não terem contribuído para
o esclarecimento do que realmente estava em causa».
Ora, em face de tais elementos constata-se que o TCA sul ao pronunciar-se sobre a questão da
arguição de nulidade por irregularidade da gravação da prova testemunhal, não só entendeu que essa
arguição era intempestiva, como considerou que a gravação da prova relevante não era imperceptível
como invocada pelo Recorrente, designadamente na parte que respeitava à testemunha por este oferecida
e com base em cujo depoimento pretendia ver alterada a matéria de facto.
Assim sendo, a apreciação que o TCA Sul fez da prova e dos elementos probatórios carreados para
os autos afecta irremediavelmente qualquer apreciação da questão da intempestividade da arguição da
nulidade por imperceptibilidade das gravações. E nessa medida fica igualmente precludido o conhecimento da referida questão de direito em sede de recurso de revista, atento o disposto no artigo 150º,
n.º 4, do CPTA.
Em face do exposto, entendemos que não se mostram reunidos os requisitos de admissibilidade do
recurso de revista, à luz do disposto no artigo l50º do CPTA, motivo pelo qual deve o mesmo ser rejeitado.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Ao abrigo do disposto no n.º 6 do art. 663º do CPC, subsidiariamente aplicável (art. 140º do
CPTA), remete-se para a matéria de facto constante do acórdão recorrido.
3.1. Aceitando-se que este recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, apreciar se o recurso dos autos
é admissível face aos pressupostos de admissibilidade contidos nesse normativo, em cujos nºs. 1 e 5
se estabelece:
«1 - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver,
excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental
ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
(…)
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 objecto de apreciação preliminar
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de
Contencioso Administrativo».
3.2. Interpretando este n.º 1, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste recurso (cfr.,
por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela sua estrutura,
quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, pela nota
de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número limitado de
casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-se como
o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, a uma
“válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu: 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.
Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera 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». (1)
E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão
do recurso para uma melhor aplicação do direito (2), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:
- (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for 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, ou quando 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.
- e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito
quando se verifique 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 suscite fundadas
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dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.
Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e
esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «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») - cfr. o ac. desta Secção do STA,
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07;
de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12,
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.
E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessariamente
ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 627º, n.º 2, 635º, nºs. 1 e 2, e 639º, nºs. 1 e 2 do
novo CPC (3) - neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013,
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13.
4.1. No caso vertente, afigura-se-nos que não estão verificados os requisitos de admissibilidade
do recurso de revista excepcional.
Vejamos.
O recorrente interpôs, ao abrigo do art. 146º-B do CPPT, para o Tribunal Tributário de Lisboa,
recurso da decisão da Directora de Finanças de Lisboa, de 24/7/2013, que, relativamente ao ano de
2008, lhe fixou, por avaliação indirecta, nos termos da alínea f) do art. 87º e do n.º 3 do art. 89º-A da
LGT, o rendimento colectável de Euros 483.924,55, a enquadrar na categoria G de IRS desse mesmo
ano de 2008.
Por sentença de 19/2/2014 (fls. 358/401) o TT de Lisboa julgou improcedente esse recurso, com
fundamento em que o recorrente não logrou infirmar a presunção de rendimento que decorre do disposto
no art. 89º-A, n.º 5, da LGT (operação de quantificação).
O recorrente interpôs, então, recurso desta decisão do TT de Lisboa, para o TCA Sul, recurso que
veio a ser julgado improcedente (por acórdão proferido em 15/5/2014 - a fls. 648 a 714), confirmando-se a decisão de 1ª instância.
4.2. Deste acórdão do TCA Sul, o recorrente interpõe agora o presente recurso de revista excepcional, alegando que, sendo este admissível quando se está perante uma questão que pela sua relevância
jurídica ou social se reveste de importância fundamental ou quando a admissão do recurso for claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, então, no caso, tendo-se tributado o recorrente
recorrendo a métodos indirectos por aplicação do art. 89º-A da LGT impõe-se que a aplicação do direito
seja de tal forma inequívoca que não deixe qualquer margem para dúvidas que na verdade é lícita a
tributação com base na presunção legalmente estabelecida.
Daí que considere ser essencial que o STA conheça das questões suscitadas no recurso.
Que serão, se bem interpretamos o teor das 60 Conclusões formuladas, as questões de saber:
a) - se foi cometida uma invocada nulidade (nos termos do art. 195º do CPC), substanciada na
alegada incorrecta gravação audio ou vídeo, a qual constitui omissão de acto que a lei prescreve e que
pode influir na decisão da causa na medida em que condiciona a reacção das partes contra a decisão
proferida sobre a matéria de facto.
Sendo que, nesta parte, o recorrente considera que «a questão da arguição da nulidade do julgamento
por imperceptibilidade das gravações quando se pretenda o reexame da matéria de facto é uma questão
de direito que pela sua essencialidade e importância fundamental deverá ser apreciada pelo Supremo
Tribunal Administrativo», insurgindo-se, por consequência, contra a decisão do TCA Sul no sentido
de que “a falta ou deficiência da gravação deve ser invocada no prazo de 10 dias a contar do momento
em que a mesma é disponibilizada, pelo que o prazo máximo para essa invocação é de 12 dias, sendo
que a arguição feita nas alegações de recurso por esse facto é extemporânea”.
Na tese do recorrente, visando-se a alteração da matéria de facto, não poderá ele ficar coarctado
desse direito pelo facto de as transcrições serem inaudíveis.
b) – se o acórdão recorrido enferma de erro de julgamento por ter considerado que o recorrente
não observou, nas alegações de recurso, o disposto no art. 640º do CPC, no que respeita à peticionada
alteração da matéria de facto (o recorrente alega, agora, que não só identificou os concretos pontos
de facto incorrectamente julgados, como identificou os respectivos meios probatórios que impunham
decisão no sentido contrário).

2908
c) – se o acórdão recorrido enferma de erro de julgamento sobre a questão da caducidade do direito
de liquidação, por considerar que se verifica essa caducidade.
E o recorrente termina requerendo (i) que se declare verificada a nulidade do julgamento e se
determine nova audição da testemunha ou, se assim não se entender, (ii) que seja alterada a matéria de
facto e seja considerado parcialmente justificado o valor de € 250.000 euros.
4.3. Mas, como acima se disse, afigura-se-nos que não estão verificados os requisitos de admissibilidade do recurso de revista excepcional.
Desde logo, porque, como bem sublinha o MP, no que respeita às questões que se prendem com a
alteração da matéria de facto e com a caducidade do direito à liquidação, são questões não susceptíveis de
apreciação em sede de recurso de revista, uma vez que não estamos perante um 3º grau de recurso, mas
sim perante um recurso excepcional, nos termos supra expostos, o qual só pode ter como fundamento
questões de direito, dele estando arredado o conhecimento da forma como o tribunal recorrido valorou
e apreciou a matéria de facto, sendo que, mesmo no que respeita à caducidade do direito à liquidação,
a alegação do recorrente, além de envolver, ainda, divergência quanto às ilações de facto relevadas pelo
acórdão recorrido, também sempre será questão que assenta na casuística da situação, não se revestindo
das supra apontadas relevância jurídica ou social e/ou importância fundamental e não se verificando,
igualmente a clara necessidade da admissão do recurso para a melhor aplicação do direito.
Como se deixou exarado no acórdão do STA de 28/05/2014 (proc. n.º 067/14) «está excluído nesse
recurso 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 do Código Civil, quando a
questão colocada não se enquadra na ressalva contida na parte final do n.º 4 do artigo 151º do CPTA».
Além de que, a alegação (cfr. Conclusão LII) de que em matéria de garantias, e consequentemente,
de caducidade do direito à liquidação, vigora o princípio da legalidade nas sua vertente formal e material (art. 106º, nºs. 2 e 3 da CRP) igualmente não é aqui relevante, pois que, como o STA [Secção de
Contencioso Administrativo (4)] tem reiteradamente afirmado, não é de admitir o recurso de revista
excepcional em que as questões colocadas se reconduzem a estritas questões de inconstitucionalidade
normativa, que podem discutir-se em recurso de fiscalização concreta de constitucionalidade.
4.4. E igualmente não se verificam os requisitos de admissibilidade do recurso, no que se refere à
questão da alegada necessidade de fixar jurisprudência sobre se a arguição da nulidade do julgamento
por imperceptibilidade/irregularidade das gravações da prova (quando se pretenda o reexame da matéria
de facto) fica precludida se não for arguida no prazo de 12 dias após a realização da audiência.
Com efeito, como igualmente se salienta no douto Parecer do MP, no acórdão considerou-se
(cfr. fls. 693) que, atendendo ao disposto no art. 155º do (novo) CPC (gravação da audiência final
e documentação dos demais actos presididos pelo juiz) e da sua caracterização como irregularidade
que pode influir no exame da causa, a impugnação da gravação está delimitada por dois requisitos (o
prazo em que a falta ou deficiência da gravação deve ser invocada e a forma como deve ser arguida a
irregularidade da gravação).
E tendo analisado esses dois requisitos, o acórdão recorrido concluiu (cfr. fls. 698) que, tendo a
diligência de prova sido realizada em 3/12/2013, então, aquando da prolação de sentença (em 19/2/2014)
e, mais tarde, quando a questão foi suscitada em sede de recurso, há muito que se esgotara o prazo para
arguir a falta ou deficiência da gravação [relativamente ao primeiro requisito, o TCAS considerou que,
dispondo a lei que a gravação deve ser disponibilizada às partes no prazo de 2 dias a contar do respectivo
acto e que estas têm o prazo de 10 dias para arguir a falta ou deficiência da gravação, resulta que «o
prazo para arguição de qualquer irregularidade da gravação é de, no máximo, doze dias a contar da
prática do respectivo acto»; e no que respeita ao segundo requisito considerou-se (cfr. fls. 696) que «não
pode deixar de ser aplicado, por analogia e com as devidas adaptações, o quadro legal que disciplina
a impugnação da matéria de facto, contido nos nºs. 1, alínea b) e n.º 2, al.s a) e b) do art. 640º do
CPC, designadamente no que respeita à arguição dos defeitos da gravação (irregularidade parcial)»].
Mas, além disso, o acórdão não deixou, ainda, de afirmar que, embora «o registo áudio não tenha
sido feito nas melhores condições, apresentando-se com alguma distorção sonora,...essa distorção não
é significativa, não impedindo a perceptibilidade das declarações. Aliás, a distorção relevante não diz
sequer respeito à testemunha do recorrente…». Tendo, em consequência, concluído que «nesta situação
é óbvio que não ocorre qualquer irregularidade que imponha a anulação do julgamento e a repetição da
diligência de prova», por, citando a doutrina do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 12/02/2013
(proc. n.º 110/2000.L1-7), «não obstante nem todos os depoimentos serem totalmente perceptíveis, não
se justifica a repetição do julgamento, se o Mmo. Juiz ouviu presencialmente os depoimentos prestados
e considerou não terem contribuído para o esclarecimento do que realmente estava em causa», sendo
que o acórdão exarou, ainda, que «no caso concreto se verifica que a Senhora juíza a quo não deixou
de exarar que “a decisão da matéria de facto assentou na análise crítica dos documentos constantes
dos autos e do processo administrativo apenso, bem como no depoimento da testemunha arrolada pelo
recorrente, B………… (…) tudo conforme referido a propósito de cada alínea dos factos provados».
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Portanto, o acórdão recorrido, apreciando a arguição de nulidade por irregularidade da gravação
da prova testemunhal, não só entendeu que essa arguição era intempestiva, como considerou que a gravação da prova relevante não era imperceptível (ao invés do alegado pelo recorrente), designadamente
na parte que respeitava à testemunha por este oferecida e com base em cujo depoimento pretendia ver
alterada a matéria de facto.
Ou seja, a questão da alegada nulidade por imperceptibilidade das gravações foi decidida pelo
TCA Sul, com base em factualidade «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» (citado ac. do STA, de 28/05/2014, proc. n.º 067/14); por
outras palavras: a valoração da prova e dos elementos probatórios dos autos afecta irremediavelmente
qualquer apreciação da questão da intempestividade da arguição da nulidade por imperceptibilidade
das gravações, pelo que, nesta medida, também fica precludido o conhecimento da referida questão de
direito em sede de recurso de revista, atento o disposto no n.º 4 do art. 150º do CPTA.
5. Em suma, concluindo-se que não se preenchem os requisitos de admissibilidade do recurso de
revista excepcional (atendendo à especificidade e à casuística da questão factual, sendo nessa factualidade que repousa o juízo de valoração decisória afirmado pelo recorrido acórdão do TCAS, haveremos
também de concluir pela não verificação de uma clara necessidade de admissão do recurso para melhor
aplicação do direito, pois não se verifica capacidade de expansão da controvérsia: trata-se, antes, de uma
situação pontual, casuística, e específica (situação delimitada pelos contorno factual que o recorrente
ainda agora pretende ver alterado) e em que, em função da factualidade apurada, não se vislumbra que
haja relevante divergência jurisprudencial ou doutrinária, quanto à solução jurídica encontrada.
Sendo que, ainda que existisse mero erro de julgamento sempre o mesmo ficaria afastado do âmbito
deste recurso, que não visam como se referiu, 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.
E não estando verificados os requisitos do art. 150º do CPTA, o presente recurso não pode ser
admitido.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão
preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 17 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva.
(1) Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª ed., p. 323 e Comentário ao Código de Processo
nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..
(2) Sobre esta matéria, cfr. Miguel Ângelo Oliveira Crespo, O Recurso de Revista no Contencioso Administrativo,
Almedina, 2007, pp. 248 a 296.
(3) Correspondentes aos arts. 676º, n.º 2, 684º, nºs. 1 e 2, e 685º-A, nºs. 1 e 2, do anterior CPC.
(4) Cfr., entre outros, os acs. de 10/7/2013, proc. n.º 01123/13; de 26/9/2013, proc. n.º 01371/13; de 31/10/2013, proc.
n.º 01603/13; de 18/12/2013, proc. n.º 01788/13.

Acórdão de 17 de Setembro de 2014.
Sumário:
I — O art. 276.º do CPPT, em sintonia com o artigo 95.º da LGT, permite ao executado
ou a qualquer interessado impugnarem judicialmente (reclamar) a decisão proferida ou o acto praticado pelo órgão da execução fiscal, desde que seja lesivo dos
seus direitos ou interesses legítimos.
II — Nesta medida, assiste legitimidade ao executado/depositário, para reclamar do
acto que o removeu do cargo de depositário, obtendo a sua anulação, se esse acto
tinha como fundamentos errados pressupostos de facto e de direito.
Processo n.º 892/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
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Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Pública, inconformada, recorreu da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Coimbra (TAF de Coimbra), datada de 27 de Maio de 2014, que julgou procedente a reclamação que
contra si havia deduzido, A……, no âmbito da execução fiscal n.º 0728201101064355 e apensos, que
o Serviço de Finanças de Coimbra-1 lhe moveu para cobrança de dívidas de coimas e despesas de
contra-ordenação de IRC e IRS.
Alegou, tendo concluído como se segue:
1 - A reclamação foi deduzida contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra-1,
datado de 2014-02-08, proferido no Processo de Execução Fiscal n.º 0728201101064355 e aps., que
determinou a remoção da executada, A…….., do cargo de fiel depositária do veículo automóvel com
a matrícula ……..;
2 - A reclamante veio alegar, em suma, que a remoção do cargo de fiel depositário poderia constituir
um ato lesivo, com consequências negativas na sua esfera, uma vez que o depositário pode ver lesado
o seu património, na medida em que pode ser executado, podendo ainda ser responsabilizado ao nível
criminal, pela prática de um crime de abuso de confiança qualificada e desobediência;
3 - A Mm.a Juiz do Tribunal a quo conheceu do mérito da Reclamação de Atos do O.E.F, considerando que a reclamante é parte legítima e tem interesse legitimo, nos termos e para os efeitos do
estatuído no art.º 276º do CPPT;
4 - Tal conclusão fundou-se na consideração de que existe um interesse específico do executado
na guarda e conservação do bem penhorado, que sendo o executado nomeado fiel depositário de um seu
veículo automóvel, penhorado no âmbito de um processo de execução fiscal, terá sempre legitimidade
para reclamar da decisão que o destitua de tal cargo, pois tal remoção poderá lesar o seu direito de posse,
bem como o interesse legítimo na guarda e conservação do bem, com repercussão na sua valorização;
5 - Com todo o respeito pela douta decisão, considera esta Representação da Fazenda Pública que
existiu erro de julgamento, que conduziu a tal decisão;
6 - Assim, a questão controvertida subsume-se a aferir se a decisão reclamada é susceptível de
ser lesiva dos direitos ou interesses legítimos da reclamante, ou se, pelo contrário, aquela decisão não
contende com qualquer interesse legítimo da reclamante, que careça de ser protegido pela reclamação
prevista no art.º 276º do CPPT;
7 - O art.º 276º do CPPT admite a reclamação judicial, por qualquer interessado, dos atos praticados
ou decisões proferidas no âmbito da execução fiscal, na condição desses atos serem lesivos dos seus
direitos e interesses legalmente protegidos, ou seja, serem susceptíveis de afetar negativamente a esfera
jurídica dos particulares, quer retirando-lhes direitos ou impondo-lhes obrigações, quer recusando-lhe
o reconhecimento de direitos ou a satisfação de pretensões;
8 - E sendo certo que a remoção do cargo de fiel depositário poderá, em termos genéricos, configurar um ato lesivo dos direitos e interesses daquele que foi nomeado para esse cargo, porque dessa
remoção, se motivada pelo incumprimento das obrigações que a lei faz recair sobre o depositário,
podem advir-lhe consequências negativas sobre a sua esfera jurídica, quer a nível patrimonial, com a
possibilidade de ser executado por uma importância equivalente ao valor dos bens depositados, quer
a nível criminal, podendo ser responsabilizado pela prática de um crime de abuso de confiança qualificado ou de desobediência;
9 - A verdade é que, não obstante a reclamante alegar que a remoção do cargo de fiel depositário
poderia constituir um ato lesivo, podendo o depositário ver lesado o seu património, na medida em que
pode ser executado, e podendo ainda ser responsabilizado ao nível criminal, nenhuma destas situações
se verifica no caso sub judice;
10- De facto, sendo a reclamante executada, não será promovida nova execução contra ela pelo
valor do bem em causa, a que acresce o facto da eventual responsabilidade criminal se verificar, no
caso, apenas com a não entrega do bem ao fiel depositário então nomeado, como se extrai do ofício
que notifica o despacho reclamado, “se encontra removido do cargo de fiel depositário (...) devendo
proceder à sua entrega (...) sob pena de incorrer em responsabilidade criminal (...)”;
11 - Pelo que não seria, como não foi, com fundamento numa eventual lesão de direitos ou interesses legítimos da reclamante enquanto fiel depositário que a reclamação poderia ser bem-sucedida;
12 - E de facto, a sentença ora recorrida considerou que existe um interesse específico do executado na guarda e conservação do bem, penhorado no âmbito de um processo de execução fiscal, pelo
que, a partir do momento em que o executado tenha sido nomeado fiel depositário de um seu veículo
automóvel, sendo posteriormente destituído de tal cargo, terá sempre legitimidade para reclamar de tal
decisão, pois tal remoção poderá lesar o seu direito de posse, bem como o interesse legítimo na guarda
e conservação do bem, com repercussão na sua valorização;
13- Considerando, assim, que a decisão reclamada lesava os direitos e interesses da reclamante
enquanto executada, considerando que o bem seria mais bem conservado nas mãos da executada do
que nas de um terceiro, atendendo ao seu especial interesse na preservação do automóvel;
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14 - Mas o que se verifica é que a lei entendeu não tutelar esse “interesse”; caso contrário, teria
estabelecido uma preferência pela nomeação do executado como fiel depositário do veículo que lhe
seja penhorado, solução que não foi a adotada;
15- Acresce ainda que o alegado interesse da executada só estaria melhor assegurado pela sua
nomeação como fiel depositário se estivesse demonstrado que reúne condições para o exercício do cargo
e que o fiel depositário que a substituiu no exercício do cargo não as reúne, mas nem tal foi alegado,
nem foi, consequentemente, demonstrado;
16 - E a verdade é que o interesse da executada na guarda e conservação do bem penhorado está
garantido pelo conteúdo funcional do cargo de fiel depositário, e pela responsabilidade que a lei lhe
assaca pelo incumprimento dos seus deveres, pelo que não há qualquer interesse específico do executado
na guarda e conservação do bem penhorado;
17- Note-se que o depositário será executado pelo valor do bem, no caso de incumprir com o dever
de o apresentar ou restituir, como decorre do disposto na alínea a) do ad.º 233º do CPPT, podendo-lhe
ser exigida uma indemnização, pela diferença do valor do bem, decorrente de eventual deterioração
deste, caso esta seja culposa;
18- Nestes termos, verifica-se que, no caso sub judice, a decisão reclamada não contende com
qualquer interesse legítimo da reclamante, que careça de ser protegido pela reclamação prevista no art.
º 276º do CPPT, pelo que será de concluir que falta o interesse processual exigido por esta norma legal;
19- Enquanto pressuposto processual, o interesse em agir consiste na necessidade de se usar do
processo, de instaurar ou fazer prosseguir a ação, constituindo a sua falta uma excepção dilatória inominada, de conhecimento oficioso, conducente á absolvição da instância;
20- Assim sendo, e atendendo ainda a que a executada não tem o direito de ser nomeada fiel
depositário do bem penhorado, e que essa nomeação não visa dar resposta a qualquer interesse da
executada, designadamente ao eventual interesse na preservação ou conservação desse bem, não pode
considerar-se que a remoção da executada do cargo de fiel depositário constitua um prejuízo para a sua
posição, encontrando-se assim afastada a possibilidade de reclamação judicial dessa decisão ao abrigo
ao disposto no art.º 276º do CPPT.
Nestes termos e com o douto suprimento de V. Ex.as, deve o presente recurso ser julgado procedente e provido, revogando-se a sentença recorrida e substituindo-a por decisão que reconheça a
verificação da excepção dilatória, por falta de interesse da reclamante, devendo a Fazenda Pública ser
ABSOLVIDA DA INSTÂNCIA, assim se fazendo JUSTIÇA.
Não foram produzidas contra-alegações.
O Ministério Público, notificado pronunciou-se pela improcedência das conclusões da recorrente
devendo ser negado provimento ao recurso e confirmada a sentença recorrida embora com diferente fundamento. Essencialmente o Ministério Público entende que a reclamante tem legitimidade para reclamar
da decisão de remoção do cargo de fiel depositária pois que no caso dos autos aquela remoção comporta
efeitos lesivos na esfera jurídica da reclamante, pois fundando-se na violação do dever de apresentação
do bem penhorado, pode prejudicá-la patrimonialmente e responsabilizá-la criminalmente.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta, que não vem posta
em causa pela recorrente:
1. Em 18.06.2011 foi instaurado contra a ora Reclamante, pelo Serviço de Finanças de Coimbra-1,
o processo executivo fiscal n.º 0728201101064355 para cobrança coerciva de dívidas de Coimas e
Despesas de Processos Contra-Ordenacionais do ano de 2011, no valor global de €271,00;
2- Em 25.06.2012 foram apensados ao PEF identificado no n.º anterior os processos executivos fiscais n.ºs 0728201101077457, 0728201101088688, 0728201101116274, 0728201101121430,
0728201201000500, 0728201201010875, 0728201201010883, 0728201201010891 e 0728201201031597,
perfazendo a quantia exequenda em dívida um total de €6,057,25;
3. Em 26.06.2012 foi penhorado à ordem do processo executivo identificado em 1. e seus apensos
identificados em 2. o veículo automóvel ligeiro de passageiros com a matrícula …….., propriedade da
ora Reclamante, tendo esta sido então nomeada fiel depositária do mesmo;
4. Em 13.07.2013 foi emitido um ofício dirigido à ora Reclamante pelo Serviço de Finanças de
Coimbra-1, no qual se pode ler, entre o mais, o seguinte:
«Como é do seu conhecimento a DGCI procedeu, através deste Serviço de Finanças, à penhora
do veículo automóvel abaixo identificado, no processo de execução fiscal acima mencionado.
A penhora implica a imobilização do veículo, nos termos do artigo 851.º, n.º 2 do Código de
Processo Civil (CPC) e a apreensão dos respectivos documentos.
Assim, fica notificado para, no prazo de 10 dias entregar neste Serviço de Finanças o livrete e
respectivo título de propriedade, ou então proceder ao pagamento da dívida. Caso se mantenha o incumprimento do dever de pagamento da dívida, proceder-se-á à marcação da venda do bem penhorado,
que constitui a fase seguinte do processo executivo.

2912
Na falta de entrega dos documentos referidos na presente notificação, a DGCI solicitará, nos
termos previstos na Lei, a intervenção da autoridade policial com vista à sua apreensão (artigo 851.º,
n.º 2 CPC), sem prejuízo do procedimento criminal previsto nos artigos 233.º alínea a) do Código de
Procedimento e de Processo Tributário e 854.º n.º 2 do CPC, pelo crime de desobediência (artigo 348.º
do Código Penal).»
5. O ofício referido no ponto anterior foi recepcionado pela Reclamante no dia 05.08.2013, não
tendo a mesma apresentado os referidos documentos do veículo penhorado;
6. No dia 03.08.2013 foi enviada à ora Reclamante notificação para exercício do direito de audição
prévia, relativa à destituição do cargo de fiel depositário, a qual se terá extraviado;
7. No dia 07.08.2013 a ora Reclamante apresentou no Serviço de Finanças de Coimbra-1 pedido
de pagamento em 36 prestações mensais do valor em dívida no processo executivo identificado em 1.
e seus apensos identificados em 2., oferecendo como garantia o veículo automóvel identificado em 3.;
8. O pedido referido no ponto anterior foi deferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Coimbra-1,
por despacho proferido em 09.08.2013;
9. Em 08.02.2014 foi emitido um ofício dirigido à ora Reclamante pelo Serviço de Finanças de
Coimbra-1, no qual se pode ler, entre o mais, o seguinte:
«Fica por este meio notificado(a) que nos termos da al b) do artigo 233.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), foi, por despacho do Chefe deste Serviço de Finanças (que se
transcreve), removido do cargo de fiel depositário do veículo automóvel infra indicado, penhorado no
processo de execução fiscal supra, devendo proceder à sua entrega imediata ao novo fiel depositário,
entretanto já nomeado, sob pena de incorrer em responsabilidade criminal (crime de abuso de confiança,
artigo 285.º do Código Penal; crime de desobediência, artigo 348.º do Código Penal.
Despacho
“Tendo sido notificado o fiel depositário nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 845.º e
n.º 3 do artigo 3.º do Código de Processo Civil (CPC), da intenção do Órgão de Execução Fiscal proceder à sua remoção com fundamento em violação dos deveres que lhe incumbem, designadamente
por violação do dever de apresentar o bem quando lhe for ordenado (n.º 1 do artigo 854.º do CPC) e
não se tendo pronunciado no prazo de 10 dias de que dispunha para o efeito, nos termos do n.º 2 do
artigo 303.º do CPC; tem-se por verificado o efeito cominatório previsto no n.º 3 do mesmo artigo,
pelo que ordeno a sua remoção do cargo de fiel depositário, nomeando em sua substituição B……….
com o NIF ………… na pessoa do seu legal representante. Notifique-se”
Desta decisão poderá, querendo, reclamar no prazo de 10 dias (n.º 1 do artigo 277.º do CPPT)
para o Tribunal Tributário (artigo 278.º do CPPT).»;
10. O ofício referido no ponto anterior foi recepcionado pela Reclamante no dia 12.02.2014;
11. No dia 13.02.2014 foi realizado pedido de apreensão do veículo em causa;
12. Em 20.02.2014 deu entrada no Serviço de Finanças de Coimbra-1 a petição de reclamação
que originou os presentes autos.
Compulsados os autos e analisada a prova produzida, dá-se como não provado, com interesse
para a decisão, o seguinte facto:
1. A ora Reclamante foi notificada para apresentar o veículo automóvel identificado em 3. dos
factos provados, e não o fez.
Nada mais se deu como provado.
Há agora que apreciar o recurso que nos vem dirigido.
A questão que nos vem colocada no presente recurso passa por saber se o fiel depositário (neste
caso o executado) de um veículo automóvel, penhorado no âmbito de um processo de execução fiscal,
tem legitimidade para impugnar, por via da RAOEF, o acto praticado neste processo, que procedeu à
sua remoção de tal cargo de fiel depositário.
Das alegações apresentadas pela Fazenda Pública, percebe-se bem que na decisão recorrida se
decidiu positivamente, isto é, pela existência de tal legitimidade e consequentemente conheceu-se do
mérito da questão trazida aos autos pela reclamante, dando-se-lhe procedência.
E no conhecimento do mérito da questão trazida aos autos, escreveu-se na sentença recorrida:
“A questão decidenda resume-se em verificar se a Reclamante, enquanto fiel depositária de bem
penhorado à ordem dos autos executivos fiscais em que a presente Reclamação foi deduzida, violou
o dever de apresentação do visado bem, conforme consta da fundamentação do despacho reclamado
(cfr. facto dado como provado sob o ponto 9.), aferindo-se assim da legalidade do mesmo.
Ora, atenta a matéria de facto dada como provada sob os pontos 4. a 6. e 9. e o facto dado como
não provado, parece-nos evidente que o fundamento constante do despacho reclamado não se verifica.
Em primeiro lugar, porque não resultou provado que a Reclamante tenha sido notificada para
apresentar o veículo automóvel que lhe foi penhorado, e não o tenha feito (cfr. facto não provado).
Aparentemente, e assim faz algum sentido perante a matéria de facto provada, a fundamentação
(não expressa) do despacho reclamado não reside no não cumprimento do dever de apresentação do
bem, que incumbe a qualquer fiel depositário, mas antes no facto de a ora Reclamante ter sido notifi-
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cada para apresentar os documentos do veículo penhorado no prazo de 10 (dez) dias, e não o ter feito
(cfr. factos provados sob os pontos 4. e 5.).
Ora, tal fundamentação não é a que consta do despacho reclamado, que faz antes referência à
violação do dever de apresentar o bem, pelo que não pode a mesma ser tida em consideração, padecendo o despacho reclamado, claramente, de vício de erro nos pressupostos de facto.
(…)
Mas ainda que tal situação não se verificasse e tudo se tivesse passado cronologicamente de uma
forma acertada, sempre se poderá afirmar que a não entrega dos documentos do veículo automóvel
não é fundamento de destituição do cargo de fiel depositário, pela simples razão que tal obrigação
impende sobre o executado, proprietário do veículo e detentor dos visados documentos, e não sobre o
depositário, que até podia ser, ab initio, pessoa diferente do executado.”.
Sobre este segmento da sentença recorrida, e conforme se surpreende das conclusões das alegações
trazidas pela recorrente, a mesma não emitiu qualquer pronúncia, nada disse, silenciou por completo
qualquer crítica ou desacordo com o assim decidido.
Vejamos, então, o que dispõe o artigo 276º do CPPT.
Sob a epígrafe “Reclamações das decisões do órgão da execução fiscal”, dispõe tal inciso legal
que, as decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da administração tributária
que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro são susceptíveis
de reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância.
Também dispõe o art. 95.º da LGT, sobre o direito de impugnação ou recurso, no seu n.º 1, que
o interessado (qualquer interessado, isto é, qualquer pessoa que revele um interesse atendível) tem o
direito de impugnar ou recorrer de todo o acto lesivo dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, segundo as formas de processo prescritas na lei. Já no seu n.º 2, alínea j), identifica, a título
exemplificativo, como actos lesivos os que forem praticados na execução fiscal.
Em situação semelhante já este Supremo Tribunal decidiu que, também, o fiel depositário poderia
lançar mão deste meio contencioso para defesa dos seus interesses legítimos, cfr. acórdão datado de
14/08/2013, recurso n.º 01279/13.
Aí se escreveu com interesse para o nosso caso:
“…Note-se que o art. 276.º do CPPT, admitindo a impugnação judicial por qualquer interessado dos
actos praticados ou decisões proferidas no âmbito da execução fiscal, faz depender essa possibilidade da
circunstância desses actos serem lesivos dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, ou seja, serem susceptíveis de afectar negativamente a esfera jurídica dos particulares, quer retirando-lhes direitos ou
impondo-lhes obrigações, quer recusando-lhe o reconhecimento de direitos ou a satisfação de pretensões….
…É manifesto que a remoção do cargo de fiel depositário pode constituir acto lesivo dos direitos
e interesses daquele que foi nomeado para esse cargo. Desde logo, porque dessa remoção, se motivada
pelo incumprimento das obrigações que a lei faz recair sobre o depositário, designadamente pela falta
injustificada de apresentação dos bens, podem advir-lhe consequências negativas sobre a sua esfera
jurídica, quer a nível patrimonial, com a possibilidade de ser executado por uma importância equivalente
ao valor dos bens depositados [cfr. art. 854.º, n.º 2, do Código de Processo Civil (CPC) e art. 233.º,
alínea a), do CPPT], quer a nível criminal, podendo ser responsabilizado pela prática de um crime de
abuso de confiança qualificado ou de desobediência [cfr. arts. 205.º, n.ºs 1 e 2, e 348.º, n.º 1, alínea a)
do Código Penal]…”
Se é certo que na sentença recorrida se concluiu pela não verificação da excepção de ilegitimidade da reclamante para lançar mão deste meio processual, com os argumentos rebatidos pela Fazenda
Pública, por outro lado na mesma sentença concluiu-se pela ilegalidade do acto praticado, quer por o
mesmo enfermar de erro sobre os pressupostos de facto, quer por o mesmo enfermar de erro sobre os
pressupostos de direito.
No tocante à primeira ilegalidade, concluiu-se que a fundamentação que serviu de justificação
ao acto reclamado não faz parte do mesmo e no tocante à segunda ilegalidade, concluiu-se que a não
entrega os documentos do veículo não é fundamento de destituição do cargo de fiel depositário, uma
vez que tal obrigação impende sobre o executado.
Ora, nesta medida é que reside o direito ou interesse legítimo do fiel depositário em não ser removido do seu cargo, isto é, o mesmo não deve ser removido do seu cargo sem fundamento de facto
e de direito que o justifique, independentemente de se saber se dessa remoção lhe advém qualquer
prejuízo enquanto executado.
Ou seja, o simples facto de o acto em crise determinar a remoção do cargo de depositário, fundando-se no incumprimento de uma obrigação que recaía sobre si, mas enquanto executado (tal como se
decidiu na sentença recorrida e não foi posto em causa pela Fazenda Pública neste recurso), é razão
suficiente para que o executado/depositário se oponha a tal acto.
Temos, assim, que concluir que ao depositário/executado assiste legitimidade para impugnar o
concreto acto praticado pelo órgão de execução fiscal e que estava em causa nestes autos.
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Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso, ainda que com fundamentos não totalmente
coincidentes com os da sentença recorrida.
Custas pela Recorrente.
D.N.
Lisboa, 17 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes.

Acórdão de 17 de Setembro de 2014.
Assunto:
Penhora ordenada pela Fazenda Publica após reclamação do despacho de indeferimento de prestação de garantia.
Sumário:
I — T endo havido reclamação do OEF que indeferiu a prestação de garantia e a reclamação tenha sido recebida com efeito imediato tal reclamação tem efeito suspensivo
da decisão do OEF.
II — E muito embora a reclamação ao abrigo do artigo 276 do CPPT não suspenda
o processo de execução fiscal e o efeito suspensivo decorrente desta reclamação
esteja confinado aos casos em que a continuação do Processo Executivo e a consequente execução seja susceptível de causar prejuízo irreparável o certo é que
verificado esse pressuposto o efeito jurídico do recebimento e subida imediata
deste meio judicial tem de manter-se enquanto não houver decisão transitada em
julgado a negar provimento a essa reclamação sendo que o seu provimento conduz
a que a Administração Tributária tenha de respeitar a decisão não podendo agir
em contrário por força do disposto no artigo 205/2 da CRP.
Processo n.º 909/14-30.
Recorrente: Grupo A………, SGPS, S.A. e Fazenda Pública.
Recorrido: Os mesmos.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Fonseca Carvalho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Autoridade Tributária vem interpor recurso da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto de 30 de Maio de 2014, que julgou procedente a reclamação deduzida pelo Grupo A…………
SGPS, SA, nos termos do art. 276 e ss do CPPT, dos actos de penhora praticados pela Autoridade Tributária e Aduaneira no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3174201201201088327.
Para o efeito formulou as seguintes conclusões:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou totalmente procedente a
reclamação de actos do órgão de execução fiscal interposta, nos termos do disposto no art.º 276º do
CPPT, contra os despachos que ordenaram as penhoras realizadas no âmbito do processo de execução
fiscal n.º 3174201201088327, contra si instaurado, por dívida de IRC do ano de 2008, cuja quantia
exequenda ascende a € 2.163.530,35.
B. Decidiu a meritíssima Juíza “a quo” pela ilegalidade dos despachos de penhora, por entender
que a reclamação dos actos do órgão de execução fiscal com subida imediata tem efeito suspensivo da
decisão reclamada.
C. Não pode a Fazenda Pública concordar com este entendimento, perfilhando a convicção que a
sentença sob recurso incorre em erro de julgamento de direito, porquanto, não resulta dos normativos
aplicáveis qualquer suspensão da execução fiscal em resultado da pendência de reclamação do art. 276º
do CPPT.
D. Nos termos do disposto nos art.º 169º, 170º, 195º, 199º, todos do CPPT e do disposto no
art.º 52º da LGT, a execução ficará suspensa desde que o executado preste (sob umas das formas previstas no art.º 199º n.º 1 do CPPT) ou constitua garantia idónea nos termos da lei tributária, ou tenha
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sido dispensada a sua prestação ou seja efectuada penhora que garanta a totalidade da dívida exequenda,
condições que impedem, portanto, a execução coerciva da dívida exequenda.
E. A atribuição da natureza de processo urgente (com uma tramitação processual acelerada e
simplificada) é — à semelhança do que acontece com os processos urgentes previstos no procedimento
administrativo — o modo de assegurar uma tutela efectiva de direitos e interesses legítimos e em tempo
útil contra actos praticados no processo de execução alegadamente lesivos dos direitos e interesses dos
executados.
E. A efectiva tutela jurisdicional dos direitos e interesses legítimos do executado é assegurada
pela natureza urgente do processo de reclamação do art. 276º do CPPT, e não, com uma suspensão da
execução fiscal, que não está, ademais, prevista legalmente.G. Como decorre da lei, nomeadamente
do disposto no n.º 1 do art.º 169º do CPPT e artigo 52º da LGT, a reclamação dos actos do órgão de
execução fiscal prevista no art. 276º do CPPT não figura como um dos meios susceptíveis de suspender a execução fiscal, sendo certo que a suspensão só poderá ocorrer nos casos previstos na lei, como
resulta do disposto no n.º 3 do art.º 85º do CPPT.
H. Em abono da não suspensão da execução face à existência de um processo de reclamação do
art.º 276º do CPPT, importa ainda notar que esta espécie de processo não se inclui entre os casos de
suspensão da prescrição abrangidos pelas designações genéricas de meios processuais incluídas no n.º 4
do art. 49º da LGT – Nesse sentido, entre vários, acórdão do STA, de 03.04.2013, processo 0450/13,
quando é certo que subjacente à suspensão do prazo de prescrição está a impossibilidade em a AT
prosseguir às diligências de cobrança da dívida fiscal, em face da reunião daqueles pressupostos.
I. Ora, prevalecendo o entendimento vertido na sentença sob recurso, ficaria a AT impedida de
assegurar o pagamento do elevado montante em dívida nos presentes autos, sem que se mostre cumprido
o requisito imprescindível para tal desiderato, isto é, a constituição da correspondente garantia.
J. Acresce notar que, com a alteração legislativa produzida pela Lei 66-B/2012, de 31 de Dezembro, que procedeu à alteração da alínea d) do artigo 101º da LGT e da alínea n) do n 1 do artigo 97º
do CPPT, no sentido de introduzir nessas alíneas a expressão “ou nos casos de subida imediata, por
apenso;”, entende a Fazenda Pública que ficou positivado que o contencioso judicial associado à execução fiscal [leia-se reclamação judicial) não tem a virtude de sustar a execução fiscal e que o OEF
pode prosseguir com a prática de actos de trâmite na execução (uma vez que o processo executivo não
sobe nos próprios autos de reclamação).
K. Pelo que, a subida ‘por apenso” que agora expressamente se prevê, deverá ser interpretada
no sentido de deixar de ocorrer uma impossibilidade física de tramitar o processo executivo quando
existam recursos de actos praticados na execução fiscal com subida imediata.
L. Incorreu a meritíssima Juíza “a quo” em erro de julgamento de direito, porquanto, a pendência
de reclamação do art. 276º do CPPT não tem a virtualidade de suspender a execução.
A entidade recorrida A………. - Investimentos SGPS, SA (anteriormente Grupo A……….., SPGS,
SA) contra-alegou, apresentando as seguintes conclusões:
1- Vem a Autoridade Tributária (AT) insurgir-se contra a douta sentença proferida pela Meritíssima
Sra. Dra. Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que, julgando procedente a Reclamação
deduzida pela aqui Recorrida, anulou os actos de penhora que identifica na parte final da decisão.
2- O recurso carece, no entanto e em absoluto, de razão ou fundamento, factual ou jurídico, pelo
que deve improceder!
3 - A única censura que a douta sentença da 1ª Instância merece radica no facto de ter declarado
anulados apenas e tão-só os actos de penhora que identifica na parte final da decisão e não, como foi
pedido na Reclamação, o despacho ou mandado de penhora e as (todas) diligências e ordens de penhora
efectuadas e concretizadas nos Autos de execução.
4 - O pedido da Reclamação é claro e inequívoco:
“Deve ser revogado e anulado, de imediato, o despacho ou mandado de penhora, devendo, em
consequência, anular-se também de imediato as diligências e ordens de penhora já efectuadas e/ou
concretizadas, com notificação às entidades bancárias, devedores da Executada e outras entidades
que tenham sido notificadas para o efeito de que devem dar sem efeito as notificações que lhes foram
feitas.”
5 - Mas, quanto a esta parte da sentença, há que aguardar o desfecho do recurso que a aqui Recorrida interpôs, então como Recorrente, e que está a prosseguir a sua normal tramitação.
6 - Como decorre, à saciedade, dos autos de Execução Fiscal em que é Executada a aqui Recorrida,
a AT, por despacho de 20.11.2012, notificado à aqui Recorrida em 23.11.2013, indeferiu o oferecimento
de garantia da dívida exequenda e consequente suspensão da execução.
7 - Contra esse despacho, insurgiu-se a aqui Recorrida, deduzindo Reclamação, em 04.12.2012,
ao abrigo dos Artºs 276, 277, nºs 1 e 2, e 278 do CPPT.
8 - O Órgão da Execução Fiscal, uma vez que não revogou o acto, nos termos do n.º 2 do artº 277
do CPPT, fez subir imediatamente ao tribunal aquela Reclamação, a qual foi distribuída, em 12.04.2013,
à Unidade Orgânica 3 do TAF do Porto (Processo n.º 945/13.8BEPRT).
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9 - A subida imediata da Reclamação tem efeito suspensivo e segue as regras dos processos urgentes,
como decorre do Art 278, nºs 3, 4 e 5 do CPPT, e é Doutrina e Jurisprudência uniforme e pacífica.
10 - O processo de execução fiscal não devia ter prosseguido, antes devia ter sido suspenso de
imediato, concretamente no que se refere a quaisquer despachos, mandados ou ordens e a diligências
e actos de penhora.
Vejam-se, por todos:
- Ac. STA, de 10.10.2012, Processo 0943/12;
- Ac. STA, de 09.04.2014, Processo 0363/14;
- Ac. STA, de 20.12.2011, Processo 01048/11;
- “Na execução fiscal está prevista a possibilidade de reclamar judicialmente de todas as decisões
do órgão de execução fiscal que afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro
(cf. art. 276 do CPPT). Essa reclamação, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 278 do CPPT, subirá
imediatamente a tribunal nos casos em que se fundamente em prejuízo irreparável para o interessado
(A jurisprudência é unânime em reconhecer a subida imediata da reclamação, não só nos casos elencados
no n.º 3 do art. 278º do CPPT, como em todos aqueles em que o direito à tutela judicial efectiva requeira
tal subida imediata de modo a evitar prejuízos para os interessados. Com interesse, vide JORGE LOPES
DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora,
6 edição, volume IV, anotação 5 ao art. 278, págs. 305/306), o que lhe assegura o efeito suspensivo, uma
vez que a reclamação é tramitada com a execução fiscal (Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA,
ob. E vol, cit, anotação 2 d) ao artº. 278 págs. 302/303”) — Ac. STA 669/12, de 11.07.2012, citado no
Ac. STA 0392/13, de 03.04.2013;
11 - A suspensão da execução fiscal decorre como efeito automático e directo da subida imediata
da Reclamação n.º 945/13.8BEPRT, acima citada.
Ocorre que naquela Reclamação n.º 945/13.8BEPRT, foi proferida sentença a julgar procedente
a reclamação, nos termos seguintes:
“(...) julgo a presente reclamação procedente por provada e, em consequência, determino a anulação do despacho reclamado.”.
12- E, já depois de proferida essa sentença, a Meritíssima Sra. Dra. Juíza do TAF do Porto veio a
proferir duas decisões no mesmo sentido de que se transcrevem os seguintes excertos:
“Efectivamente, o que se pretendia dizer era que a execução permaneceria suspensa até à decisão
final transitada em julgado e não atribuir efeito suspensivo ao recurso apresentado.
Assim sendo, corrigindo-se aquele lapso, onde se refere que o efeito é suspensivo deve passar a
dizer “Efeito meramente devolutivo” — despacho de 27.02.2014.
e,
“Acresce que, a interposição da Reclamação tem como corolário natural a proibição de tramitação
da execução fiscal após a subida do processo a tribunal, sendo esse o esclarecimento que se produziu
no despacho em questão, pois só assim se assegura a tutela efectiva dos direitos e/ou interesses do
reclamante (artº 20, n.º 1 e 268, n.º 4, da CRP).
Assim, a utilização do termo “suspensa” não visava a figura jurídica da “suspensão” tal como foi
entendido pela FP, mas apenas aludia à proibição de tramitação nos moldes acima referidos.” — despacho de 29.04.2014.
13 - O que, a final, a Meritíssima Sra. Dra. Juíza do TAF do Porto veio a decidir e a declarar foi
a mera confirmação de que a reclamação deduzida pela executada nos termos dos Artºs 276 e 277 do
CPPT tem efeito suspensivo da execução, nos termos do Art 278, nºs 3, 4 e 5 do CPPT.
14 - E, na presente Reclamação, o Ministério Público emitiu Parecer no sentido seguinte:
“É nosso parecer que deve ser dada razão à reclamante pois se está pendente reclamação contra o
indeferimento da prestação de garantia e até se já há uma decisão, embora não transitada, em seu favor
então a ATA, enquanto não for decidida a reclamação 945, deve suspender o processo executivo sob
pena de poder vir a frustrar a pretensão da reclamante e até causar danos desnecessários” (Sic.).
15 - Decorre do exposto que a AT, logo que mandou subir de imediato ao tribunal a Reclamação
945/13.8BEPRT, devia ter procedido à imediata suspensão da execução, sem sequer ter de aguardar
pelo desfecho dessa Reclamação.
16 - A AT estava, e está, obrigada a suspender a execução como natural corolário e decorrência
da instauração da Reclamação 945/13.8BEPRT, não tendo que aguardar pelo trânsito em julgado da
decisão judicial.
- E, não tendo suspenso a execução, como é de lei, as penhoras, todas as penhoras, efectuadas
na execução fiscal são indevidas, ilegais e nulas, porque efectuadas em momento em que a execução
devia estar suspensa “ex lege”, ao abrigo do Art 278, nºs 3, 4 e 5 do CPPT.
18 - E o próprio despacho, mandado ou ordens de penhora, ao serem contrários ao regime da
suspensão automática da reclamação, com subida imediata, consubstancia a prática de um acto que a
lei não permite nem admite, com a consequente NULIDADE prevista no artº 195º do CPC, uma vez
que tem influência na decisão da causa (cit. Ac. STA, de 10.10.2012, Processo 0943/12, in dgsi).
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19 - Em suma: bem andou a douta sentença recorrida em ter julgado procedente apresente Reclamação.
20 – E não se foge à objecção levantada pela AT: a de que a execução só se suspende com a
prestação de garantia.
21 - De facto, alega a AT que:
“Nos termos do disposto nos artº 169-º, 170º, 198º, 199º todos do CPPT e do disposto no artº 522
da LGT, a execução ficará suspensa desde que o executado preste (...) ou constitua garantia idónea nos
termos da lei tributária... “(Conclusão D.).
E, mais adiante, que:
“Ora, prevalecendo o entendimento vertido na sentença sob recurso, ficaria a AT impedida de
assegurar o pagamento do elevado montante em dívida nos presentes autos, sem que se mostre cumprido o requisito imprescindível para tal desiderato, sito é, a constituição da correspondente garantia.”
(Conclusão I.)
22 - Citada para a execução principal contra si instaurada, a aqui Recorrida, de imediato, por sua
iniciativa e antes da apresentação de meio judicial para discussão da legalidade ou exigibilidade da
dívida exequenda, foi à execução, por requerimento de 10.10.2012, declarar a sua intenção justamente
de apresentar meio judicial para discussão da legalidade ou exigibilidade da dívida exequenda e, do
mesmo passo, oferecer garantia da dívida exequenda.
23 - E, por requerimento de 06.11.2012, a aqui Recorrida foi aos autos de execução informar e
juntar impugnação judicial contra o acto tributário em causa.
24 - A Recorrida deu, assim, pleno cumprimento ao disposto no Art 169, n.º 2, do CPPT.
25 - A execução devia ter sido imediatamente suspensa.
26 - Em primeiro lugar, a AT não deu andamento ao pedido da Recorrida para fazer e lhe notificar
a apuramento do valor sobre o qual devia ser prestada a garantia que a aqui Recorrida se ofereceu para
prestar, naquele seu requerimento de 10.10.2012.
27 - Em segundo lugar, do despacho que indeferiu o oferecimento da garantia da dívida exequenda,
a Recorrida interpôs Reclamação (o referido Processo n.º 945/13.8BEPRT da Unidade Orgânica 3 do
TAF do Porto), à qual cabe legalmente efeito suspensivo, nos termos do Art 278 do CPPT, e que a
Meritíssima Sra. Dra. Juíza veio, na verdade, a atribuir.
28 - A Reclamante, quer no requerimento que, em 04.12.2012, apresentou nos autos principais de
execução, quer no requerimento inicial da presente Reclamação, ofereceu, em via subsidiária, a dação
em pagamento do crédito detido sobre a Região Autónoma da Madeira (RAM) até à justa medida em
que ambas as quantias (dívida tributária e crédito sobre a RAM) se equivalem e coincidem.
30 - Acontece que a AT, apesar de o requerimento ter sido apresentado em 04.12.2012, ainda não
proferiu decisão sobre aquele requerimento.
31 - Por isso, e rigorosamente, não se pode dizer que a dívida tributária em causa ainda seja exigível,
pois que, aceite a dação em pagamento, ocorre a extinção, por pagamento, da dívida exequenda.
Também a recorrente A……….. não se conformando com a sentença veio dela interpor recurso
para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo concluindo assim as
suas alegações:
1 Na presente reclamação a recorrente deduz como pretensão ou pedido que seja anulado, de
imediato o despacho ou mandado de penhora devendo em consequência anular-se de imediato as diligências e ordens de penhora já efectuadas e ou concretizadas com notificação às entidades bancárias
devedores da executada e outras entidades que tenham sido notificadas para o efeito de que devem dar
sem efeito as notificações que lhes foram feitas.
2 A Mª juiz “a quo” entendeu julgar procedente a reclamação decidindo que 2sem necessidade de maiores considerações procede a presente reclamação anulando-se os actos de penhora
de valores mobiliários e de créditos sobre terceiros levados a cabo no processo de execução fiscal
n.º 3174201200188327.
3 Na parte da decisão a m.º juiz” a quo” deixou exarado julgo procedente a reclamação e em
consequência anulo os actos de penhora n.º 3174201201088327 e n.º 3174201201088327 praticados
pelo Serviço de Finanças do Porto-1 no processo de execução n-º 3174201201088327 e apensos até ao
valor de €2314091,83 consequência anulo os actos de penhora n.º 3174201201088327
4ª decisão limitando a procedência da reclamação à anulação apenas de dois actos de penhora
específicos não acolhe plenamente os interesses da recorrente em causa pois que a pretensão para que
esta requereu tutela jurisdicional foi dirigida e abrangia a anulação de todos os actos e diligências de
penhora e não apenas alguns concretamente referidos na para ecisão propriamente dita as penhoras
referidas.
5 Como se evidencia na p.i. designadamente nos artigos 1 e 5 a reclamante visava que a AT sustasse quaisquer diligências de penhora sobre os bens da de penhora para que fosse anulado o despacho
ou mandado de penhora e em consequência fossem anuladas as diligências e ordens de penhora já
efectuadas na execução.
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6 Ao contrário do considerado na sentença recorrida o pedido da reclamação não está circunscrito
ou limitado aos actos de penhora n.º3174201300000064332en.31742012130000064637 praticados
pelo Serviço de Finanças do Porto 1 no processo de execução n-3174201201088327 e apenso até ao
valor de €2314091,83
7 como enquadramentos facto para essa pretensão a recorrente sustentou que a execução fiscal
n. 31742012010188327 devia estar suspensa desde data da subida ao TAF do Porto da reclamação da
executada interpôs do OEF que indeferiu a garantia oferecida pela executada para obter a suspensão
da execução
8 De facto o OEF não revogou o acto nos termos do n.º 2 do artigo 277 do CPPT e fez subir imediatamente a reclamação ao Tribunal pelo que a mesma tem efeito suspensivo e segue as regras dos
processos urgentes como decorre do artigo 278/3, 4 e 5 do CPPT
9. Após a subida da reclamação ao TAF a execução fiscal em causa não devia ter prosseguido
concretamente no que se refere às diligências e ordens de penhora.
10. Foi neste contexto que a recorrente formulou pedido ao Tribunal para anular de imediato as
diligências e ordens de penhora.
11. Mas todas as diligências e ordens de penhora efectuada na execução final e não apenas as já
concretizadas mas também as que viessem a ser concretizadas – TODAS!
12. Tendo-a reclamação do despacho de indeferimento do oferecimento de garantia da dívida
exequenda e da suspensão da execução subido de imediato o processo de execução fiscal tinha de ficar
automaticamente suspenso pelo que enfermam de ilegalidade e nulidade todas e quaisquer diligências
e actos de penhora efectuados após subida da reclamação ao TAF
13. O prior rio despacho ou mandado de penhora ao ser contrário ao regime de suspensão automática da reclamação que subiu imediatamente consubstancia a prática de um acto que a lei não permite
nem admite com consequente nulidade prevista no artigo 195 do CPC uma vez que tem influência na
causa Ac do STA de 10 10 2012 in DGSI
14. Os dois actos indicados no artigo 5/1 da p.i. os que a reclamante pôde identificar por então
deles ter tomado conhecimento pois que a reclamante B………. e a C……….. SA
15. Por outro lado da matéria legadas na pui. considerada no seu todo evidencia-se que a reclamante
visou que a AT sustasse quaisquer diligências de penhora sobre bens da executada e por consequência
que fosse decretada a anulação das diligências e ordens de penhora já efectuadas nos autos de execução
fiscal em causa
16. É inequívoco e incontroverso que a pretensão da reclamante nos exactos termos em que foi
formulada era dirigida a todo e qualquer diligência e actos de penhora e não apenas alguns sendo que
os dois indicados éramos já identificados e conhecidos da reclamante
17 Em decorrência dos princípios da celeridade e economia processual não faria sentido constituiria mesmo um sacrifício injustificado que à reclamante fosse imposto um ónus de deduzir tantas
reclamações quantos os actos de penhora que tivessem sido fossem ou viessem a ser praticados cinco
uma dezena duas dezenas...
18 Decorre da fundamentação decreto da sentença que abrange todos e quaisquer actos de penhora
praticados após subida imediata da reclamação com efeito suspensivo nos termos do artigo 276 e 278
e não apenas alguns desse actos
19 Diz-se na sentença recorrida:”sem necessidade de maiores considerações procede a reclamação
anulando-se os actos de penhora de valores mobiliários e de créditos sobre terceiros levados a cabo na
execução fiscal n.º 3174201201088327 –
20. Ao julgar-se como se julgou a reclamação procedente deve em consequência anular-se o próprio despacho ou mandado de penhora e todos os actos e diligências de penhora praticados nos autos
de execução referidos em 19 e apensos
21 Ao não ter-se decidido assim a sentença recorrida enferma de nulidade quer porque os fundamentos estão em oposição com a decisão artigo 615/1 alínea c) do CPC quer porque em rigor o tribunal
“a quo” condenou em objecto diverso do pedido artigo 615 n.1 al.e) do CPC
Deve conceder-se provimento ao recurso e estender-se os efeitos da procedência à anulação do
despacho ou mandado de penhora e a todos e quaisquer actos e diligências de penhora efectuados na
citada execução enquanto não for proferida decisão final e com trânsito em julgado da reclamação
n.945/13.8 BEPRT da UO 3 do TAF do Porto
Não houve contra alegações
Em 28 de Julho de 2014, o Mº Juiz “a quo” proferiu despacho julgando não verificadas as nulidades apontadas à sentença.
Neste Supremo Tribunal Administrativo o digno representante do Ministério Público exarou o
seguinte parecer:
As recorrentes acima identificadas vêm sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto, de 30 de Maio de 2014, exarada a fls. 75/84.
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A sentença recorrida julgou procedente reclamação deduzida contra o despacho proferido pelo
Chefe do SLF do Porto 1, que ordenou a penhora de bens da executada e respectivos actos de penhora,
no entendimento de que antes de ser, definitivamente, decidido o formulado pedido de prestação de
garantia e consequente suspensão do PEF não pode ter lugar a penhora.
A recorrente Fazenda Pública termina as suas alegações com as conclusões de fls. 148/146, que,
como é sabido, salvo questões de conhecimento oficioso, delimitam o objecto do recurso, nos termos
do estatuído nos artigos 635.º/4 e 639.º/1 do CPC e a recorrente A………. com as conclusões de
fls. 156/157, e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.
A recorrida A………. contra-alegou, tendo concluído nos termos de fls. 173/176 que aqui, também,
se dão por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.
A recorrente A………… sustenta que a sentença recorrida não se podia limitar à anulação dos actos
de penhora, efectivamente, materializados, pois devia abranger o despacho ou mandado de penhora e
todos e quaisquer actos e diligências de penhora, sob pena da sentença recorrida estar eivada de nulidade
por oposição entre os fundamentos e a decisão e condenação em objecto diverso do pedido.
Nos termos do estatuído no artigo 615. n.º/l/ c) do CPC a sentença é nula quando os fundamentos
estejam em oposição com a decisão
«Tal nulidade apenas ocorre quando os fundamentos invocados na decisão deveriam conduzir,
num processo lógico, à solução oposta da que foi adoptada na decisão». (CPPT anotado e comentado,
2006, I volume, página 910, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.)
Ora, como resulta da simples leitura da sentença recorrida, os fundamentos invocados sustentam
que a AT não pode proceder a quaisquer actos de penhora enquanto estiver pendente a apreciação da
idoneidade da garantia oferecida e consequente suspensão do PEF, pois que a dedução da reclamação
suspendeu a execução da decisão reclamada.
E assim sendo, num processo lógico, determinou a anulação das penhoras efectuadas.
Afigura-se, pois, manifesto que não ocorre a nulidade da sentença recorrida por oposição entre
os fundamentos e a decisão.
De acordo como disposto no artigo 615.ºR/e) do CPC a sentença é, ainda, nula quando condene
em objecto diverso do pedido.
Ora, basta ler o pedido formulado pele A………. para se concluir que não se verifica tal arguida
nulidade da sentença.
Na verdade, a recorrente A…………….. pede a sustação da concretização de penhora sobre bens
e direitos de seu acervo e a sentença anulou as penhoras efectuadas por serem ilegais, já que a execução
da decisão reclamada se mostra suspensa até decisão definitiva da idoneidade da prestação de garantia
e consequente suspensão do PEF
Não se verifica, pois, condenação em objecto diverso do pedido.
Diga-se, por último, que, atento o estatuído nos artigos 97.n.º/l/ n) e 278, n.º/3 do CPPT e 101/ d)
da LGT, em situações como a presente, é o acto que concretiza a penhora e não o que a ordena que
é o objecto da reclamação (Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado,
6ª edição 2011, IV volume, página 270, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.).
O recurso da A……… não merece, pois, provimento.
Analisemos, agora, o recurso da Fazenda Pública.
Resulta do probatório que a recorrente A………… manifestando a intenção de apresentar meio
gracioso ou contencioso de discussão da legalidade ou exigibilidade da dívida exequenda solicitou a
fixação do valor da garantia a prestar e ofereceu bens para esse efeito.
Tal pretensão foi indeferida, tendo sido apresentada RAOEF dessa decisão, com subida imediata,
encontrando-se tal questão em apreciação no STA.
Está pendente impugnação judicial em que se discute a legalidade da liquidação de IRC exequenda.
Foram penhorados valores mobiliários e um crédito.
Como resulta do disposto no artigo 169.º/2 do CPPT a execução fiscal fica suspensa desde que
após o termo do prazo de pagamento voluntário seja prestada garantia antes da apresentação de meio
gracioso ou judicial, 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 meio gracioso ou
judicial para discussão da legalidade ou da exigibilidade da dívida exequenda.
Como já se disse e resulta do probatório a A………. solicitou a prestação de garantia que foi
indeferida pelo OEF.
Dessa decisão de indeferimento apresentou reclamação para o TT, nos termos do disposto no
artigo 276.º do CPPT.
Nos termos do disposto no artigo 278.º/3 do CPPT tal reclamação tem efeito suspensivo da decisão reclamada.
De facto, se até à alteração da alínea n) do n.º 1 do artigo 97.º do CPPT introduzido pela Lei
66-B/2012 era sustentável que a reclamação com subida imediata tinha efeito suspensivo da execução
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(neste sentido obra citada, volume IV, página 302.) já não o será, agora, pois que a reclamação passou
a ser autuada não no próprio PEF, mas por apenso, pelo que a dedução da reclamação não suspende a
execução fiscal no seu todo.
Mas dai não se pode extrair a conclusão de que o OEF possa praticar actos da execução da decisão
reclamada, pois que esta fica suspensa com a reclamação com subida imediata. (Neste sentido acórdão
do TCAN proferido em 30 de Abril de 2014 no recurso n.º 00913713 e disponível no sitio da Internet
www.dgsi.pt)
No caso em análise está pendente em juízo a apreciação da idoneidade da garantia oferecida pela
A……. e consequente suspensão da PEF.
Até ao trânsito em julgado da decisão que venha a ser proferida pelo STA está suspensa a execução
da decisão objecto de reclamação judicial.
Como tal e uma vez que está pendente impugnação judicial da dívida exequenda a efectivação da
sindicada viola o estatuído no artigo 169.º/2 do CPPT.
As impugnadas penhoras são, pois, ilegais, como bem decidiu a sentença recorrida.
Termos em que deve negar-se provimento aos recursos e manter-se sentença recorrida na ordem
jurídica.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTAÇÃO:
De facto:
Consideram-se provados os seguintes factos não postos em causa pelas partes:
1. Em 19/09/2012, o Serviço de Finanças do Porto 1 instaurou contra a sociedade Grupo A……….
SGPS, S.A., aqui Reclamante, o processo de execução fiscal n.º 3174201201088327 para cobrança
coerciva de divida de IRC do exercício de 2008, no montante de € 2.163.530,35 - Cfr. fls. 35 e 44 dos
autos.
2. A Reclamante foi citada no processo de execução fiscal referido em 1) em 25/09/2012 - Cfr
fls. 35 dos autos.
3. Em 10/10/2012, a Reclamante manifestou a intenção de apresentar meio gracioso ou contencioso para discussão da legalidade ou exigibilidade da dívida exequenda e, indicando que pretendia a
suspensão do processo executivo referido em 1), solicitou a fixação do valor da garantia a prestar e,
ofereceu para constituição da mesma os créditos que a “Sociedade de Construções A……………….,
S.A.”, por si participada em 100%, detém sobre a Região Autónoma da Madeira — Facto confessado
no artigo 3º. da contestação.
4. Corre termos neste TAF, sob o n.º 2827/12.ISEPRT, impugnação judicial associada ao processo
de execução fiscal referido em 1) — cfr. fls. 44 dos autos.
5. Em 20/11/2012, a Sra. Directora de Finanças do Porto 2 proferiu despacho de indeferimento
da garantia oferecida referida em 3) — Facto confessado no artigo 6.º da contestação.
6. A Reclamante apresentou reclamação judicial do despacho referido em 5), a qual corre termos
neste TAF sob o n.º 945/13.8BEPRT — cfr. o documento 4 junto com a petição inicial.
7. Por sentença de 16/12/2013, proferida no processo referido em 6), foi anulado o despacho
referido em 3) — cfr. o documento ora junto, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 412º,
n.º 2 do código de Processo Civil (CPC)’, aplicável “ex vi” do artigo 2º, alínea e) do CPPT.
8. A Fazenda Pública recorreu para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença referida em
7) - Facto alegado no artigo 7.º da contestação confirmado por consulta ao SITAF na presente data;
Cfr. ainda certidão ora junta, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 412º, n.º 2 do CPC,
com indicação do estado dos autos.
9. Por ofícios de 17/09/2013, foram o B…………, S.A. e a C…………., S.A. notificados, respectivamente, das ordens de penhora n.º 317420130000064332 (saldos bancários e valores mobiliários)
e n.º 317420130000064367 (créditos), emitidas pelo Serviço de Finanças de Porto-1, no processo de
execução n.º 3174201201088327 e apensos, até ao valor de €2.314.091,83 - Cfr. os documentos 2 e 3
juntos com a petição inicial.
10. Os ofícios referidos em 9) foram recebidos por aquelas entidades em 18/09/2013 - Cfr. fls. 39
e 40 dos autos.
11. O B…………….., S.A. informou a Reclamante da penhora de 2.350.000 acções efectuada em
18/09/2013, à ordem do processo de execução referido em 1) — Cfr. fls. 19 dos autos.
12. O crédito penhorado à sociedade C…………., S.A. ascende a € 219.653,90 - Cfr. fls. 42 dos
autos.
13. Em 26/09/2013, a presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças de Porto 1 - Cfr
fls. 2 e seguintes dos autos.
14. Em 09/12/2013, foi preferido, pela Sra. Chefe de Finanças do Serviço de Finanças de Porto
1 em substituição, despacho de manutenção do acto - cfr. fls. 43 dos autos.
Foi perante a factualidade dada como provada que a mº juiz julgou procedente a reclamação por
considerar que os actos de penhora praticados pelo Serviço de Finança do Porto -1 eram efectivamente

2921
actos que enfermavam de ilegalidade porquanto à data das penhoras pendia impugnação judicial tendo
por objecto a dívida exequenda e, bem assim, reclamação judicial tendo por objecto o despacho de
indeferimento da garantia oferecida pela executada para suspender a execução fiscal.
Escudando-se na doutrina do STA, que se pronunciou já por diversas vezes, 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 e estando pendente impugnação administrativa ou contenciosa das liquidações
subjacentes à dívida exequenda, não é possível a compensação de dívidas (cfr. “inter alia” o Acórdão
do STA, proferido em 12/09/2012, no processo n.º 0895/12). o Mº Juiz a quo considerou que idêntico
entendimento era de aplicar a actos de penhora praticados em circunstâncias similares.
Donde, em conformidade com tal princípio, a penhora só deve efectuar-se se for efectivamente
necessária, o que significa que não deve ser realizada se, tendo o contribuinte oferecido garantia que
não foi aceite pelo órgão de execução fiscal, ainda não houver sido proferida decisão, com trânsito em
julgado, sobre o incidente da reclamação do despacho que a indeferiu, deduzido no respectivo processo
de execução fiscal.
E embora sendo certo que desde a alteração à alínea n) do n.º 1 do artigo 97.º do CPPT, introduzida pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro, que a reclamação, com subida imediata, é autuada
por apenso e já não sobre no próprio processo de execução fiscal, não suspendendo a execução no seu
todo, tal não significa que o órgão de execução fiscal possa praticar actos “de execução” da decisão
reclamada, pois não há quaisquer dúvidas de que a reclamação com subida imediata tem efeito suspensivo da decisão reclamada (cfr. neste sentido, cfr. o Acórdão do TCA Norte, proferido em 30/04/2014,
no processo n.º 00913/13.OBEBRG), efeito esse que se mantém até ao trânsito em julgado da decisão
que venha a ser proferida sobre a mesma.
Assim, enquanto não estiver definitivamente decidido o pedido de suspensão da execução fiscal,
por se mostrar ainda controvertida a idoneidade da garantia oferecida para o efeito, estando pendente
reclamação judicial do despacho de indeferimento da mesma, bem como impugnação judicial da liquidação subjacente à dívida exequenda, a Administração Tributária está legalmente impedida de proceder
às penhoras aqui em causa, por não se poder concluir que as mesmas são efectivamente necessárias.
Nesta conformidade, o Mº juiz “a quo” julgou ilegais os actos de penhora praticados, por violação
do disposto no artigo 169º, n.º 2 do CPPT, e decretou a sua anulação.
A Administração Tributária não se conforma com esta decisão e como se verifica do teor das
suas alegações e conclusões de recurso entende que resulta da interpretação dos artigos 169 170 195
e 199 todos do CPPT que a execução fiscal só fica suspensa desde que constituída garantia idónea ou
dispensa dela.
Pelo que não figurando o processo de reclamação como meio legal de suspender a execução fiscal
nada impedia a AT de proceder à penhora antes tal lhe era imposto por lei.
E se era esse já o entendimento que sufragava, antes da entrada em vigor da alteração da alínea d)
do artigo 101 da LGT e alínea n) do artigo 97 do CPPT pela Lei 66-B 2012 de 31 Dezembro com a
alteração ora introduzida ficou definitivamente prescrito que a reclamação não tem a virtude de sustar
a execução
A sentença que decidiu em contrário enferma de erro de direito e como tal deve ser revogada
A recorrida /reclamante como decorre do teor das suas contra alegações considera que a sentença
fez uma correcta interpretação da lei pelo que o recurso não merece provimento.
Todavia como se vê das suas alegações e conclusões de recurso a recorrente entende que ao julgar-se
a reclamação procedente devia anular-se o próprio despacho ou mandado de penhora e todos os actos e
diligências de penhora praticados nos autos de execução fiscal n.º 3174201201201201088327 e apensos
e todos os actos e diligências de penhora praticados nos autos de execução n.º3174201201088327 e
apensos
Pelo que ao não proceder assim a sentença enferma de nulidade por os fundamentos estarem
em oposição com a decisão cfr artigo 615 n.º 1 al.c) do CPC ocorrendo em bom rigor condenação em
objecto diverso do pedido.
Nulidade que igualmente inquina a sentença ex vi do preceituado no artigo 615 n.º1 al.e) do
CPC
O Mº juiz “a quo”, como se vê do despacho de folhas 183, analisando as nulidades invocadas
concluiu não existir condenação em pedido diferente do efectuado tendo este último obtido pleno acolhimento e relativamente à nulidade prevista na alínea c) do artigo 615 considerou também não existir
qualquer contradição pelo que manteve a sua decisão
Relativamente à invocada nulidade que consistia no facto de a decisão estar em contradição com
os fundamentos de facto importa referir como o faz o Mº Pº que os fundamentos de facto invocados
pela recorrente são no sentido de que a AT não pode proceder a quaisquer actos de penhora enquanto
estiver pendente a decisão sobre a idoneidade da garantia oferecida e bem assim a suspensão do processo
de execução fiscal enquanto não estiver decidida a reclamação por a reclamação com subida imediata
suspender a execução da decisão reclamada
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E a decisão ora em recurso determinou a anulação das penhoras efectuadas pelo que não há aqui
qualquer contradição.
Efectivamente sentença proferida a fls. 75 e ss. determinou a anulação dos actos de penhora
n.º 317420130000064332 (saldos bancários e valores mobiliários) e 317420130000064367 (créditos)
praticados pelo SF do Porto, no PEF n.º 3174201201088327 e apensos.
Tal decisão assentou, fundamentalmente, reitera-se no facto de não estar definitivamente decidido o pedido de suspensão da execução fiscal, por se mostrar ainda controvertida a idoneidade da
garantia oferecida para o efeito, estando pendente reclamação judicial do despacho de indeferimento
da mesma, bem como impugnação judicial da liquidação subjacente à divida exequenda, pelo que a
AT estava legalmente impedida de proceder às penhoras aqui em causa, tendo assim entendido que as
penhoras são ilegais.
E consequentemente a recorrente pede a revogação e anulação, de imediato, do despacho ou
mandado de penhora, devendo em consequência, anular-se também de imediato as diligencias e ordens
de penhora já efectuadas e/ou concretizadas, com notificação às entidades bancárias, devedoras da
executada e outras entidades que tenham sido notificadas para o efeito de que devem dar sem efeito as
notificações que lhe foram feitas.
Ora este pedido foi atendido. Pelo que não existe a apontada contradição.
Decorre do exposto que a invocada nulidade consistente em o tribunal ter condenado em objecto
diverso do pedido também se não verifica pois a reclamante pediu a anulação da penhora e a sentença
anulou as penhoras efectuadas
O pedido refere-se a anulação imediata das diligências e ordens de penhora já efectuadas e/ou
concretizadas e este pedido foi julgado procedente.
Por ultimo, como bem refere a mº juiz “a quo” mesmo que o recorrente tivesse pedido a anulação
de todas as penhoras que viessem a ser efectuadas, o Tribunal não o poderia determinar pois como
resulta do disposto no art. 276º, do CPPT, esta acção aprecia apenas os actos concretos que no processo
afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro.
De facto se a partir da decisão reclamada o prosseguimento da execução é ilegal, pelo que os
actos nela praticados em contradição com essa decisão são ilegais pelo que à sua identificação basta a
delimitação temporal: são todos os actos posteriores à reclamação.
Não se verificam assim as nulidades invocadas pelo que ao recurso da A………… se nega desde
já provimento
Resta então decidir do recurso da Fazenda Pública
O Mº Pº pronuncia-se igualmente pela improcedência do recurso
Como resulta dos factos provados que as partes não contestam a reclamante solicitou a prestação
de garantia com vista a sustar a execução enquanto discutia contenciosamente a legalidade do acto
tributário donde decorria a dívida exequenda
E igualmente ficou provado que o OEF competente indeferiu esse pedido.
Desses actos foi apresentada reclamação ao abrigo do disposto no artigo 276 do CPPT
O Tribunal “a quo” julgou a reclamação procedente e anulou o despacho que indeferiu o oferecimento de garantia e a suspensão da execução
E essa reclamação face ao disposto no n.º 3 do artigo 278 tem efeito suspensivo
E qual então o âmbito deste efeito suspensivo?
Se é certo que com a entrada em vigor da Lei 66-B de 31 Dezembro de 2012 a reclamação do
OEF já não suspende o processo de execução isso não significa que a Administração Tributária possa
daí concluir que a reclamação não suspende qualquer acto de trâmite posterior à sua dedução.
O artigo 169 do CPPT que versa sobre a suspensão da execução não integra a interposição de
recurso com subida imediata como meio susceptível de suspender a execução fiscal
Mas o artigo 278 do mesmo diploma legal fixa efeito suspensivo às reclamações quando tenham
subida imediata Ora este efeito que antes da publicação da Lei 66-B/2012 de 31 de Dezembro abrangia
a execução determinando a suspensão do processo de execução deixou de ocorrer.
Agora a reclamação ao abrigo do artigo 276 do CPPT quando de subida imediata é autuada por
apenso e atribui tal efeito apenas ao objecto da reclamação
Ora questionando-se no caso dos autos a legalidade da liquidação donde decorre a dívida exequenda
bem como a idoneidade da prestação da garantia com vista à suspensão da execução fiscal, enquanto
não houver decisão definitiva da reclamação que tem tal pedido como objecto todos os actos que com
ela contendam ficarão suspensos dessa decisão não podendo realizar-se enquanto a reclamação não for
decidida ou se contrariarem o sentido da decisão.
Efectivamente o artigo 169/1 do CPPT ao determinar a suspensão da execução até à decisão do
pleito em caso de reclamação graciosa impugnação judicial ou recurso judicial que tenha por objecto a
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legalidade da dívida desde que constituída garantia ou penhora suficiente constitui mais uma garantia
do contribuinte que tem como suporte o principio constitucional da proporcionalidade
E muito embora o efeito suspensivo decorrente da reclamação ao abrigo do artigo 276 do CPPT
esteja confinado aos casos em que a continuação do Processo Executivo e a consequente execução seja
susceptível de causar prejuízo irreparável o certo é que verificado esse pressuposto o efeito jurídico do
recebimento e subida imediata deste meio judicial tem de manter-se como referimos já enquanto não
houver decisão transitada em julgado a negar provimento a essa reclamação sendo que o seu provimento
conduz a que a Administração Tributária tenha de respeitar a decisão não podendo agir em contrário
por força do disposto no artigo 205/2 da CRP.
A execução suspender-se-á nos casos previstos no artigo 169.º do CPPT, desde que:
(1) tenha sido constituída ou prestada garantia, nos termos dos artigos 195.º e 199.º do mesmo
Código; (ii) tenha sido efectuada penhora que garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido,
consistindo a penhora numa apreensão de bens e a sua afectação ao processo de execução fiscal; ou
(iii) tenham sido nomeados bens à penhora pelo executado que sejam suficientes para o efeito. Para
além desses casos, há situações em que o efeito suspensivo pode ser obtido sem prestação de garantia,
como resulta do artigo 52.º da LGT.
Resultando do artigo 169.º do CPPT que a penhora de bens é equivalente à prestação de garantia,
desde que garanta a totalidade da divida exequenda e do acrescido o certo é que é pressuposto da penhora o não estar garantida a obrigação. Ou seja a penhora só será admissível se a dívida em execução
se não encontrar garantida.
E sendo assim in casu, em, a penhora só poderia efectuar-se após a decisão da reclamação sobre
a idoneidade da garantia enquanto não houver sido proferida decisão, com trânsito em julgado, sobre
o incidente da reclamação do despacho que a indeferiu, deduzido no respectivo processo de execução
fiscal.
É certo que desde a alteração à alínea n) do n.º 1 do artigo 97.º do CPPT, introduzida pela Lei
n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro, no sentido de que a reclamação com subida imediata é autuada por
apenso e já não sobre no próprio processo de execução fiscal, a reclamação não suspende a execução
no seu todo. Mas tal não significa que o órgão de execução fiscal possa praticar actos “de execução”
da decisão reclamada, pois há quaisquer dúvidas de que a reclamação com subida imediata tem efeito
suspensivo da decisão reclamada (cfr. neste sentido, cfr. o Acórdão do TCA Norte, proferido em
30/04/2014, no processo n.º 00913/13.OBEBRG), efeito esse que se mantém até ao trânsito em julgado
da decisão que venha a ser proferida sobre a mesma.
Resulta, assim, evidente que não estando definitivamente decidido o pedido de suspensão da
execução fiscal, por se mostrar ainda controvertida a idoneidade da garantia oferecida para o efeito,
estando pendente reclamação judicial do despacho de indeferimento da mesma, bem como impugnação
judicial da liquidação subjacente à dívida exequenda, a Administração Tributária estava legalmente
impedida de proceder às penhoras aqui em causa, por não se poder concluir que as mesmas são efectivamente necessárias.
Como bem refere o ac do TCA Norte de 30 04 2014 in processo 00913/13 … “se do prosseguimento da execução decorrer prejuízo irreparável para o reclamante deve entender-se que do efeito de
suspensão da decisão reclamada decorre a suspensão da execução também nessa parte.”
Estando no caso em apreço a execução pendente suspensa por efeito da reclamação com subida
imediata todos os actos que ofendam o efeito da suspensão da decisão reclamada são ilegais
A sentença que assim decidiu julgando ilegais as penhoras não merece censura
DECISÃO
Face a todo o exposto acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo: em negar provimento a ambos os recursos
Custas pelas recorrentes
Notifique
Lisboa, 17 de Setembro de 2014. — José Maria da Fonseca Carvalho (relator) — Isabel Cristina
Mota Marques da Silva — Pedro Manuel Dias Delgado.

Acórdão de 17 de Setembro de 2014.
Assunto:
Execução fiscal. art. 264.º, n.º 4, CPPT. Venda por propostas em carta fechada.
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Sumário:
I — O excesso de pronúncia refere-se a questões e não a argumentos, pelo que não
pode considerar-se que o tribunal incorreu nessa nulidade se, ao apreciar ilegalidade assacada à execução fiscal, entendeu que a mesma ocorria com argumentos
diferentes dos que foram utilizados pelo impugnante.
II — Na sequência da suspensão do procedimento da venda pelo pagamento por conta
que satisfaça os requisitos do n.º 4 do art. 264.º do CPPT e sendo a modalidade
da venda a de propostas por carta fechada, impõe-se que o órgão da execução
fiscal comunique ao executado o dia e hora (o local pressupõe-se inalterado) da
abertura das propostas.
III — A falta dessa comunicação, porque susceptível de influir na venda, constitui nulidade que determina a anulação deste acto e, consequentemente, a anulação da
venda, tudo nos termos do disposto nos arts. 195.º, n.º 1, e 839.º, n.º 1, alínea c),
do CPC.
Processo n.º 936/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: B…………, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 2245/
13.4BELRS
1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública e a sociedade denominada A…………, Lda.”, esta na qualidade de adquirente
do bem imóvel vendido na execução fiscal, interpuseram recurso para o Tribunal Central Administrativo
Sul da sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa que, julgando procedente a reclamação
judicial deduzida ao abrigo do disposto no art. 276.º e segs. do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT) por “B…………, Lda.” (adiante Executada, Reclamante ou Recorrida), anulou o
despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 3, que indeferiu o pedido de anulação de venda
do referido imóvel, e considerando verificada uma nulidade susceptível de influir na venda – a falta de
notificação à Executada da data designada para a venda –, decretou a anulação daquele acto nos termos
dos arts. 195.º, n.º 1, e 839.º, n.º 1, alínea c), do Código de Processo Civil (CPC) (1).
1.2 Com os requerimentos de interposição dos recursos, cada uma das Recorrentes apresentou as
alegações e respectivas conclusões, que são do seguinte teor (2):
1.2.1 as da Fazenda Pública, «
A) Na nossa opinião, a sentença produzida nos autos sofre de um vício de excesso de pronúncia,
porquanto o que aqui sempre esteve em causa foi a interpretação do artigo 264.º, n.º 4 do CPPT no
que diz respeito à necessidade, ou não, de notificação por parte da AT ao executado por ter decorrido
o prazo de 15 dias de suspensão do procedimento de venda e, no caso negativo, se a suspensão ainda
se mantém.
B) Como atrás se desenvolveu, a sentença produzida nos presentes autos, parece-nos, ao debruçar-se sobre uma eventual falta de notificação de uma “nova” venda, excedeu o objecto processual definido
pelo pedido e nunca objecto de contestação, pelo que, nos termos do artigo 615.º, n.º 1, alínea d), do
C. P. Civil, será nula, pelo que se aqui pede a declaração do Tribunal superior nesse sentido.
C) A suspensão do procedimento de venda prevista no artigo 264.º, n.º 4 do CPPT, como efeito do
pagamento por conta nas condições ali previstas, foi respeitado, por várias vezes, pela AT no processo
de execução fiscal já identificado nos autos;
D) Como se trata de um prazo peremptório, e, no caso concreto, opera por iniciativa própria dos
executados, não há lugar a qualquer notificação do decurso do prazo de 15 dias previsto na norma
já referida, porque opera ope legis e já é do seu conhecimento do executado, uma vez que até foi por
si próprio desencadeado;
E) Assim sendo, salvo o devido respeito, não concordamos com o teor da douta sentença do
Tribunal a quo.
F) Por outro lado, decidiu também o Tribunal que carecia de notificação a nova venda marcada
após a suspensão do procedimento.
G) Na nossa opinião, não se trata de uma nova venda, mas apenas o decurso do prazo suspensivo
do procedimento de venda, que, uma vez findo, continua a sua marcha, no caso concreto, a própria
venda.
H) Que foi objecto de notificação à sociedade executada conforme consta dos autos.
I) Pelo exposto, vem a Fazenda Pública requer a este Venerando Tribunal que revogue a douta
Sentença recorrida, por excesso de pronúncia e, se assim não se entender, por erro na qualificação
jurídica dos factos ocorridos no procedimento de venda neste processo de execução fiscal.
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Nestes termos, e nos demais de Direito que V. Exas. doutamente suprirão, deve conceder-se integral
provimento ao presente recurso, com o que se fará, serena, sã e objectiva, JUSTIÇA»;
1.2.2 as da Recorrente “A…………, Lda.”, «
I. A douta sentença recorrida enferma de nulidade por excesso de pronúncia.
II. Nos termos da referida sentença, veio a M.ª Juiz considerar que a decisão da venda não foi,
como deveria ter sido, notificada à Executada.
III. Nada é alegado pela Reclamante na petição inicial quanto a esta questão.
IV. Decorre do disposto no artigo 608.º, n.º 2, 2.ª parte do CPC que os poderes do Juiz são limitados pelas questões suscitadas pelas partes, razão pela qual não pode o Tribunal pronunciar-se quanto
a questões que não resultem dos articulados apresentados por aquelas.
V. Nos termos do artigo 615.º, n.º 1, alínea d), aplicável por remissão da alínea e) do artigo 2.º do
CPPT, constitui nulidade da sentença o conhecimento pelo Juiz de “questões de que não podia tomar
conhecimento”, estando esta nulidade consagrada, no processo judicial tributário, na última parte
do n.º 1 do artigo 125.º do CPPT.
VI. Ao conhecer de uma questão que não foi suscitada pelas partes processuais a sentença enferma de nulidade.
VII. Para além do mais, na douta sentença existe ainda um erro de julgamento do direito.
VIII. A referida decisão não refere em ponto algum, nem tão pouco concretiza, o regime que
dimana do n.º 4 do artigo 264.º do CPPT.
IX. É incompreensível a inexistência de qualquer referência ao regime do citado artigo 264.º,
n.º 4 do CPPT, uma vez que este constitui o cerne de toda a questão decidenda.
X. De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 264.º do CPPT, na redacção que lhe foi dada pela
Lei 64-B/2011, de 30/12, “(...) o pagamento de um valor mínimo de 20% do valor da dívida instaurada
suspende o procedimento de venda desse processo de execução fiscal por um período de 15 dias”.
XI. Quer o início (data do pagamento) quer o fim do prazo de suspensão do procedimento de
venda previsto no referido preceito legal (15 dias após o pagamento) resultam directamente da lei e
produzem os seus efeitos (respectivamente, o início e o fim da suspensão do procedimento da venda)
ope legis, i.e., de forma automática, sem necessidade de qualquer notificação ou decisão por parte do
Órgão de Execução Fiscal.
XII. Não existindo qualquer obrigatoriedade de notificar a Executada para que a norma em
causa produza integralmente os seus efeitos legais, é impossível concluir que foi inobservada uma
formalidade susceptível de constituir uma nulidade.
XIII. Ainda que a Administração Tributária tenha emitido notificações no âmbito de anteriores
pagamentos realizados pela Executada ao abrigo do regime que resulta do mencionado n.º 4 do artigo 264.º do CPPT, esta circunstância não produz quaisquer efeitos no sentido de derrogar o regime
legal em causa, e tornar assim exigível a emissão de quaisquer outras notificações.
XIV. Não existe qualquer obrigação de notificar a Executada da suspensão do procedimento de
venda, bem como da sua cessação, não podendo isso, portanto, constituir fundamento de anulação
do acto reclamado.
Termos em que se pede a este Venerando Tribunal que se digne julgar procedente, por provado,
o presente Recurso Jurisdicional, e, em consequência, determine a revogação da Sentença recorrida,
com as necessárias consequências legais.».
1.3 Os recursos foram admitidos, com subida imediata, nos próprios autos e efeito suspensivo.
1.4 A Reclamante contra alegou, pugnando pela manutenção da sentença. Procurou, não só contrariar a argumentação das Recorrentes, como também alegou no sentido da demonstração de que a
penhora e a venda violaram o princípio da proporcionalidade, violação que se revela manifesta pela
comparação entre os valores patrimonial do imóvel e por que este foi vendido, por um lado, e o valor
em cobrança coerciva, por outro.
Previamente, arguiu a nulidade do despacho que fixou o efeito suspensivo ao recurso, por violação
do princípio do contraditório, e pediu a alteração desse efeito, para meramente devolutivo.
1.5 O Tribunal Central Administrativo Sul declarou-se incompetente em razão da hierarquia para
conhecer dos recursos, indicando como competente para o efeito este Supremo Tribunal Administrativo,
ao qual os autos foram remetidos a requerimento da Recorrente.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério
Público e a Procuradora-Geral Adjunta emitiu parecer (fls. 607) no sentido de que «deverá ser este o
Tribunal competente para conhecer do recurso».
1.7 Dispensou-se o visto dos Juízes Conselheiros adjuntos, atenta a natureza urgente do processo.
1.8 As questões que cumpre apreciar e decidir, como procuraremos demonstrar, são apenas as
de saber se a sentença recorrida (i) incorreu em excesso de pronúncia quando considerou verificada a
nulidade por falta da notificação à Executada da data designada para a venda [cfr. conclusões A), B) e
I) do recurso da Fazenda Pública e conclusões I. a VI. do recurso da “A…………, Lda.”] e, subsidia-
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riamente, (ii) fez errado julgamento ao considerar que a suspensão do procedimento da venda ao abrigo
do n.º 4 do art. 264.º do CPPT impunha qualquer notificação ao Executado, seja relativa ao período
de suspensão, seja à sua cessação ou à data da venda [cfr. conclusões C) a I) do recurso da Fazenda
Pública e conclusões VII. a XIV. do recurso da “A…………, Lda.”].
Previamente, haverá que indagar se ocorre a nulidade processual invocada pela Recorrida – falta
de exercício do direito do contraditório antes da fixação do efeito do recurso – e se o efeito suspensivo
que foi fixado ao recurso deve ser alterado.
***
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
2.1.1 A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa efectuou o julgamento da matéria de facto nos
seguintes termos: «
A. No processo de execução fiscal n.º 3 085201101165631 e apensos, instaurados no Serviço de
Finanças de Lisboa 3, contra B…………, LDA, para cobrança de dívidas de IMI no montante total de
€ 1.429,60, (€ 820,84 de dívida de imposto e acrescidos) foi, em 18-08-2012, efectuada a penhora da
fracção autónoma designada pela letra A, do prédio urbano, descrito na 2.ª Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia com o n.º 3007, inscrito na matriz predial urbana da Freguesia de Mafamude sob o artigo 6639, com o valor patrimonial de € 66.820,20 – fls. 67 a 81;
B. Por ofício datado de 07-12-2012, foi a Executada notificada da marcação da data e do local
de venda do imóvel referido em A: 10 de Janeiro de 2013, às 11h e 30m, no Serviço de Finanças de
Lisboa 3 – fls. 84;
C. No processo de execução referido em A, procedeu a Executada ao pagamento da quantia de
€ 306,00, em 09-01-2013, com vista à suspensão da execução fiscal – fls. 87 e 95;
D. Na sequência do pagamento referido em C, por despacho de 10-01-2013 da Chefe do Serviço
de Finanças de Lisboa 3, notificado à Executada, em 14-01-2013, foi, a execução fiscal referida em A
suspensa – pelo prazo de 15 dias – fls. 89 e 91;
E. No processo de execução fiscal referido em A, foi, em 25-01-2013, efectuado o pagamento de
€ 306,00, tendo a venda sido, novamente, suspensa por despacho de 26-01-2013 da Chefe do Serviço
de Finanças, lendo-se, além do mais, em tal despacho:
«Verificados os autos e efectuado o pagamento de € 306 (20% do valor da quantia exequenda
instaurada dos PEF’s em venda) de acordo com o n.º 4 do art. 264.º do Código de Procedimento e de
Processo Tributário (CPPT) alterado pela Lei n.º 64-B/2011, de 30/12, defiro o pedido e em cumprimento
das instruções transmitidas pelo ofício circulado n.º 60089 de 2012-05-02, determino o seguinte:
i) Inibição da marcação e da publicitação da venda por um período de 15 dias;
ii) Suspensão do prazo para início da entrega de propostas, por um período de 15 dias;
iii) suspendo o procedimento de venda, nomeadamente a abertura das propostas, por um período
de 15 dias.
Notifique-se a executada do presente despacho, ficando a mesma ciente de que, os 15 dias acima
fixados contam-se a partir da data do pagamento efectuado.
Todas as suspensões antes referidas só ocorrem quando o valor pago se encontrar validado ou de
imediato se for efectuado em dinheiro (n.º 5 do art. 16.º do DL 191/99 de 5/6 e alínea a) do art. 2.º da
portaria 796/99, de 15/9) e seja, também, igual ou superior a 3 unidades de conta, nos termos do n.º 2
do art. 264.º CPPT» – fls. 92;
F. Por despacho de 22-03-2013, foi decidido proceder à venda do imóvel referido em A através
de propostas em carta fechada e marcada a venda para o dia 3 de Maio de 2013, pelas 11h 30m, do
que a Executada foi notificada por ofício datado de Abril de 2013 – fls. 98;
G. Em 02-05-2013, procedeu a Executada ao pagamento da quantia de € 306,00 para suspensão
do procedimento de venda referido em F – fls. 136 e 137;
H. Em 19 de Maio de 2013, foi lavrado auto de abertura e aceitação de propostas sendo a de
maior valor (€ 36.666,67) de A…………, Lda – fls. 186;
I. A presente Reclamação foi apresentada no Serviço de Finanças de Lisboa 3 em 13 de Setembro
de 2013 – fls. 3».
2.1.2 Antes do mais, permitimo-nos corrigir o manifesto lapso de escrita verificado em H: queria
dizer-se 20 de Maio de 2013 onde se escreveu 19 de Maio de 2013, como resulta inequivocamente do
facto de 19 de Maio de 2013 ter sido domingo e do documento de fls. 184.
2.1.3 Com interesse para a decisão a proferir, cumpre ainda ter em conta a seguinte factualidade
revelada pela consulta dos autos (3) e a que, na cronologia seguida pela sentença, atribuiremos lugar,
respectivamente, entre a que ficou consagrada sob as letras entre as letras B e C, E e F, F e G e G e H:
B.a. A venda foi marcada sob a modalidade de leilão electrónico (cfr. fls. 80);
E.a. Em 22 de Março de 2013, o órgão da execução fiscal verificou a inexistência de licitações
na data final para a apresentação destas, motivo por que a Funcionária abriu conclusão ao Chefe, em
ordem à marcação da venda por propostas em carta fechada (cfr. fls. 98);
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F.a. Para notificação desse despacho à Executada foi-lhe remetida carta registada, dando-lhe conta
de que a venda fora marcada para o dia 3 de Maio de 2013, pelas 11 h 30 m, no Serviço de Finanças
de Lisboa 3 (cfr. fls. 101);
G.a. Na sequência desse pagamento, o Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 3, proferiu despacho
em que, para além do mais, suspendeu a abertura das propostas de venda por 15 dias, referiu «Data do
Fim da Suspensão: 18/05/2013» e ordenou a notificação à Executada com a advertência de que «caso
não seja efectuado o pagamento do total da dívida em falta no prazo estabelecido, se procederá à
abertura da venda» (cfs. fls. 181);
G.b Para notificação desse despacho, o Serviço de Finanças de Lisboa 3 remeteu à Executada
cópia do mesmo por carta registada (cfr. fls. 182).
*
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Numa execução fiscal instaurada contra a sociedade denominada “B…………, Lda” para cobrança
de dívidas provenientes de IMI e acrescido, no montante total de € 1.429,60, foi penhorada uma fracção
autónoma de um prédio sujeito ao regime da propriedade horizontal, com o valor patrimonial tributário
de € 66.820,00 (cfr. A e B dos factos provados).
Em 9 de Janeiro de 2013, ou seja, no dia imediatamente anterior ao dia que foi marcado pelo órgão
da execução fiscal para a venda [rectius, ao dia designado para o termo do leilão e decisão sobre a adjudicação do bem, uma vez que a modalidade da venda era o leilão electrónico (4)], que era 10 de Janeiro
de 2013, a Executada efectuou o pagamento da quantia de € 306,00 (cfr. C dos factos provados).
Em consequência desse pagamento e atento o disposto no n.º 4 (5) do art. 264.º do CPPT a venda
ficou suspensa (6) pelo prazo de 15 dias (cfr. D dos factos provados conjugado com o documento de
fls. 89, aí expressamente referido).
No dia 25 de Janeiro de 2013 (ou seja, no décimo quinto dia após a data designada para o termo
do prazo das licitações e para a decisão sobre a adjudicação do bem), a Executada fez novo pagamento
de € 306,00 (cfr. E dos factos provados).
Em consequência desse pagamento, a venda ficou de novo suspensa (cfr. E dos factos provados).
Em 22 de Março de 2013, o órgão da execução fiscal decidiu proceder à venda do imóvel penhorado, agora «através de propostas em carta fechada», designando para efeito o dia 3 de Maio de 2013
pelas 11 h 30 m (cfr. F dos factos provados), notificando a Executada da data designada para a venda
(cfr. F.a dos factos provados, que aditámos).
Apesar de nos factos provados pelo Tribunal Tributário de Lisboa se não fazer referência à tramitação processual da execução fiscal entre 25 de Janeiro de 2013 (data em que foi efectuado o segundo
pagamento por conta de € 306,00) e 22 de Março de 2013, temos por conveniente, para a boa compreensão da situação sub judice, deixar nota de que o órgão da execução fiscal alterou a modalidade
da venda, de venda por leilão judicial para venda por propostas em carta fechada, em obediência ao
disposto no n.ºs 1 a 3 do art. 248.º do CPPT (7), porque não foi efectuada licitação alguma (cfr. E.a dos
factos provados, que aditámos).
No dia imediatamente anterior àquele para o qual foi marcada a venda, ou seja, em 2 de Maio de
2013, veio a Executada fazer novo pagamento de € 306,00 (cfr. G dos factos provados).
Embora a sentença, contrariamente ao que fez relativamente aos anteriores pagamentos por
conta (os efectuados em 9 e em 25 de Janeiro de 2013), relativamente a este (o efectuado em 2 de
Maio de 2013) não tenha registado a suspensão do procedimento da venda em razão do preceituado
no art. 264.º, n.º 4, do CPPT, nada permite concluir que esse procedimento não tenha sido suspenso.
Bem pelo contrário, os autos revelam que o órgão da execução fiscal proferiu despacho reconhecendo
a suspensão da abertura das propostas de venda até 18 de Maio de 2013 (cfr. G.a dos factos provados),
disso notificando a Executada (cfr. G.b dos factos provados).
Em 20 de Maio de 2013 (2.ª feira) o órgão da execução fiscal procedeu à abertura das propostas apresentadas, aceitou a de maior valor, de € 36.666,67, apresentada pela sociedade denominada
“A…………, Lda.” (cfr. H dos factos provados), à qual adjudicou o bem penhorado.
Na sequência dessa venda, veio a Executada pedir ao chefe do órgão da execução fiscal a anulação
da venda e, na sequência do indeferimento expresso desse pedido, apresentou reclamação judicial desse
indeferimento (8).
A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa, julgando procedente essa reclamação judicial, anulou o
despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 3, que indeferiu o pedido de anulação de venda
do referido imóvel, e, porque considerou verificada uma nulidade susceptível de influir na venda – a
falta de notificação à Executada da data designada para a venda –, decretou a anulação daquele acto
nos termos dos arts. 195.º, n.º 1, e 839.º, n.º 1, alínea c), do CPC.
É dessa sentença que vêem interpostos os presentes recursos, cujos fundamentos são, no essencial,
idênticos: (i) a sentença incorreu em excesso de pronúncia ao conhecer da nulidade por falta de notificação da venda, questão que não é do conhecimento oficioso e que não foi suscitada e (ii) a sentença
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fez errado julgamento quando considerou que a suspensão do procedimento da venda ao abrigo do
n.º 4 do art. 264.º do CPPT impunha uma qualquer notificação à Executado, seja relativa ao período de
suspensão, seja à sua cessação ou à data da venda. Cumpre apreciar e decidir essas questões.
Nas contra alegações apresentadas pela Executada são suscitadas outras questões, quais sejam
as da violação do princípio da proporcionalidade, que entende revelar-se manifesta pela comparação
entre os valores patrimonial do imóvel e por que este foi vendido, por um lado, e o valor em cobrança
coerciva, por outro, da nulidade do despacho que fixou o efeito suspensivo ao recurso, por violação
do princípio do contraditório, uma vez que não lhe foi permitido pronunciar-se previamente sobre essa
fixação e do erro quanto ao efeito fixado, que entende dever ser o meramente devolutivo.
Quanto à questão da violação do princípio da proporcionalidade, que a ora Recorrida suscitara
já na petição inicial da reclamação, aí mediante a argumentação de que, atento o montante da dívida
exequenda, deveriam ter sido penhoradas as rendas do prédio, ao invés deste, a Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa, anuindo à argumentação da Fazenda Pública, deixou dito que porque «a penhora do
imóvel vendido nos autos ocorreu, como resulta de A dos factos provados, em 18 de Agosto de 2012 e
a presente Reclamação foi deduzida em 13 de Setembro de 2013», bem para além do prazo de dez dias
fixado pelo art. 276.º do CPPT, estava caducado o direito de reclamação contra a penhora.
Nessa parte, a sentença transitou em julgado [cfr. art. 619.º, n.º 1 (9), e 628.º (10) do CPC], sendo
que a mera discordância com o decidido quanto a essa questão, exprimida em sede de contra alegações
do recurso interposto contra a sentença, mas quanto a questão diversa, não constitui forma válida de
suscitar a sua reapreciação pelo Tribunal ad quem. Dito de outro modo, se a Recorrida, prevenindo a
possibilidade de o recurso vir a ser provido, queria suscitar a reapreciação pelo tribunal superior da
questão da ilegalidade da penhora, que foi decidida em 1.ª instância em sentido contrário ao por ela
propugnado na petição inicial, deveria ter interposto recurso subordinado [cfr. art. 633.º, n.ºs 1 e 2,
do CPC (11)], que «visa obter a pronúncia do tribunal de recurso sobre uma ou várias questões que
não são objecto do recurso independente relativamente às quais a parte recorrida no recurso ficou
vencida» (12).
Poderá, eventualmente, argumentar-se que a questão ora suscitada pela Recorrida não é a mesma
que suscitou na petição inicial, pois enquanto aí era questionado o carácter excessivo da penhora – a falta
de proporcionalidade entre o valor do bem penhorado e o valor da dívida exequenda e do acrescido –,
aqui é a desproporção entre o valor da dívida remanescente após os vários pagamentos por conta efectuados ao longo da pendência da execução fiscal e a venda de um bem imóvel penhorado.
Mas, a ser assim, teríamos de concluir, sem mais, que se trata de questão nova, i.e., de questão
que não foi oportunamente suscitada – na petição inicial –, não foi conhecida na sentença recorrida,
nem é do conhecimento oficioso. Por isso, não pode agora ser conhecida por este Supremo Tribunal
Administrativo, sabido que é que, em regra, não pode em sede de recurso conhecer-se de questão nova,
ou seja, questão que não tenha sido objecto da sentença, pois os recursos jurisdicionais destinam-se a
reapreciar as decisões proferidas pelos tribunais inferiores e não a decidir questões novas, não colocadas
a esses tribunais, ficando, assim, vedado ao Tribunal de recurso conhecer de questões que podiam e
deviam ter sido suscitadas antes e o não foram e que não sejam do conhecimento oficioso.
Assim, qualquer que seja a óptica por que se encare a questão, a mesma não pode ser agora conhecida.
Há, no entanto, previamente à apreciação dos fundamentos do recurso invocados pela Recorrente,
que conhecer das demais questões invocadas pela Recorrida, a saber, a nulidade processual por violação
do princípio do contraditório e o erro quanto ao efeito fixado ao recurso.
2.2.2 DO EFEITO DO RECURSO
Insurge-se a Recorrida contra a fixação do efeito do recurso sem prévia possibilidade de sobre
ele se pronunciar e contra a fixação ao recurso do efeito suspensivo. Vejamos:
2.2.2.1 DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
Entende a Recorrida que a Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa, ao fixar ao recurso o efeito
suspensivo sem previamente lhe facultar a possibilidade de se pronunciar, violou o exercício do contraditório.
Como este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a afirmar, o princípio do contraditório é
hoje entendido, não na sua dimensão negativa, de direito de defesa, oposição ou resistência à actuação
alheia, mas na sua dimensão positiva, de direito de influir activamente, no desenvolvimento e no êxito
do processo, constituindo um dos mais elementares princípios que enformam todo o direito adjectivo
e também o processo tributário (13).
No entanto, não é decorrência desse princípio a necessidade de, previamente a toda e qualquer
decisão judicial, ouvir ambas as partes, existindo casos em que se justifica que a pronúncia, de ambas
ou de uma delas, se faça a posteriori, ou seja, depois de proferida a decisão.
É o caso da fixação do efeito suspensivo ao recurso. Nos recursos interpostos das decisões
jurisdicionais proferidas em processo tributário, o juiz do tribunal recorrido fixa o efeito ao recurso
(os recurso têm sempre efeito devolutivo, mas pode também, a requerimento do recorrente ou oficio-
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samente, ser-lhe fixado efeito suspensivo) sem previamente ter de ouvir as partes (caso a fixação do
efeito suspensivo não tenha sido requerida pelo recorrente) ou o recorrido (caso essa fixação tenha
sido requerida pelo recorrente).
E bem se compreende que a lei não tenha considerado indispensável essa audiência, uma vez
que o despacho de admissão do recurso tem carácter meramente provisório, i.e., apesar de o juiz que
o proferiu não poder alterá-lo, o tribunal superior pode corrigi-lo [cfr. art. 645.º, n.º 5, parte inicial, do
CPC (14)]. Ademais, porque a Recorrida só alega após ser proferido o despacho de admissão do recurso,
terá que se considerar aqui aplicável o regime do CPC anterior à reforma de 2007, permitindo-se-lhe
impugnar o despacho de admissão de recurso, designadamente quanto à fixação do efeito, nas contra
alegações [cfr. art. 687.º, n.º 4, do CPC, na redacção anterior à do Decreto-Lei n.º 303/2007, de 24 de
Agosto (15)], assim procurando influenciar a decisão do tribunal ad quem.
Improcede, pois, a invocada nulidade processual por violação do princípio do contraditório.
2.2.2.2 DA FIXAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
O Tribunal recorrido admitiu o recurso e fixou-lhe o efeito suspensivo, como o tinha requerido
a Recorrente “A…………, Lda.”, que o requereu com o fundamento de que «o efeito útil do recurso
poderá ficar prejudicado, dado que o que se pretende é precisamente evitar a anulação da venda»
(cfr. requerimento de fls. 454).
Tem razão a Recorrida quando afirma que não há razão para fixar o efeito suspensivo ao recurso.
Tendo em conta o teor do n.º 2 do art. 286.º do CPPT (16), expressamente mencionado no despacho que admitiu o recurso, e na ausência de qualquer outra fundamentação nele expendida, temos
de concluir que o efeito suspensivo terá sido fixado em razão da afectação do efeito útil do recurso
que poderia resultar do efeito meramente devolutivo. Na verdade, nos termos daquele preceito, os
recursos têm efeito meramente devolutivo, salvo se for prestada garantia (de que a Fazenda Pública,
manifestamente, estará dispensada quando for a recorrente), nos termos previstos no mesmo Código,
ou se o efeito devolutivo afectar o efeito útil dos recursos, caso em que o efeito do recurso será (não
só devolutivo como também) suspensivo.
Ora, «o que está em causa na atribuição de efeito devolutivo ou suspensivo dos recursos, e
na análise do efeito útil do mesmo, é a própria suspensão de efeitos da decisão recorrida e não do
processo em que ela foi proferida» (17). Assim, o recurso tem efeito meramente devolutivo quando a
sua interposição não obsta à execução imediata da decisão recorrida, resultando do recurso apenas a
atribuição ao tribunal superior da possibilidade de alterar ou anular a decisão recorrida; diferentemente,
se ao recurso é atribuído efeito suspensivo tal significa, para além da possibilidade de o tribunal superior poder alterar ou anular a sentença recorrida, que se verifica uma impossibilidade de dar execução
imediata à sentença.
No caso sub judice, o efeito suspensivo tem como efeito, para além do normal efeito devolutivo
que acompanha os recursos – que significa que se devolve ao tribunal ad quem a competência para
apreciar a questão, podendo alterar ou anular a decisão recorrida –, obviar à imediata execução da
sentença, que determinou a anulação da venda.
Ora, a Recorrente “A…………, Lda.” não alegou matéria que nos permita concluir que o mero
efeito devolutivo afecta a utilidade da decisão a proferir. Por outro lado, a Juíza do Tribunal a quo não
justificou a fixação do efeito suspensivo senão pela mera referência ao n.º 2 do art. 286.º do CPPT;
não o fez, nem a perda de utilidade resulta de modo algum manifesta pois, mesmo que seja desde já
executada a decisão de anulação da venda, a penhora sempre se manterá intocada.
Assim, inexiste motivo para que seja fixado ao recurso o efeito suspensivo, motivo por que o mesmo
prosseguirá sob o efeito meramente devolutivo, não havendo necessidade de comunicação alguma, uma
vez que a questão está a ser apreciada no próprio acórdão por que o recurso está a ser conhecido.
2.2.3 DO EXCESSO DE PRONÚNCIA
Ambos os Recorrentes invocam a nulidade da sentença por excesso de pronúncia, na medida em
que entendem que a sentença conheceu de uma questão – a da falta de notificação da venda – que não
foi suscitada pela Reclamante nem é do conhecimento oficioso.
Como é sabido, impõe-se que haja uma correspondência entre as questões suscitadas pelas partes
no processo e as questões conhecidas pelo juiz, que deve pronunciar-se sobre todas aquelas questões
(sem prejuízo de poder considerar prejudicadas pela resposta dada a outras questões, do que deverá dar
conta), e só sobre essas, a menos que a lei processual ou substantiva lhe permita 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 (18). Esta nulidade está conexionada com a segunda parte
do n.º 2 do art. 608.º do 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.
Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «O que se proíbe, naquele art. 660.º, n.º 2, do CPC
é que se conheça de «questões» não suscitadas. Não se deve confundir «questões» com «argumentos».
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Quanto a argumentos o tribunal não está limitado pelos invocados pelas partes, podendo utilizar os
que entender, para apreciar questões que tenham sido suscitadas» (19).
Assim, afigura-se-nos que a sentença não incorreu na nulidade que as Recorrentes lhe assacam, na
medida em que conheceu da ilegalidade que foi invocado pela Reclamante – a falta de comunicação do
termo do prazo da suspensão do procedimento de venda determinada pelo n.º 4 do art. 264.º do CPPT –,
ainda que sob um enquadramento diverso do que lhe foi feito na petição inicial.
A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa conheceu dessa ilegalidade, que foi arguida pela Executada
e Reclamante; fê-lo, no entanto, sob uma perspectiva não inteiramente coincidente com aquela sob a qual
a questão foi suscitada. Na verdade, ao invés de considerar que se impunha a notificação à Executada do
termo do período de suspensão do procedimento da venda, entendeu que estava em falta a notificação da
data designada para a venda, omissão que constitui nulidade susceptível de influir na venda, a justificar
a anulação daquele acto nos termos dos arts. 195.º, n.º 1, e 839.º, n.º 1, alínea c), do CPC.
Poderá, eventualmente, ter feito errado julgamento da questão (juízo que se situa já no âmbito da
apreciação da validade material da sentença), mas não pode afirmar-se que tenha incorrido em excesso
de pronúncia (juízo este que se restringe ao aspecto formal da sentença).
Improcede, pois, a arguida nulidade da sentença.
2.2.4 DA SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO DA VENDA PREVISTO NO art. 264.º, n.º 4,
DO CPPT
Eis-nos, finalmente, chegados à questão central do recurso, que é a de saber se a suspensão do
procedimento da venda prevista no n.º 4 do art. 264.º do CPPT impõe alguma comunicação ao Executado
que tenha feito o pagamento por conta aí previsto, designadamente quanto ao período de suspensão, à
sua cessação ou à data da venda após o seu termo.
A sentença entendeu que sim, que «[n]os termos do art. 812.º do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, a decisão da venda (o que inclui, obviamente, a data e local da mesma) deve
ser notificada ao executado», que «por assim ser, foi a Executada sendo notificada, depois de cessado o
prazo de suspensão, de cada nova data e local da venda, tendo procedido, por três vezes, ao pagamento
de 20% do valor da dívida com vista à suspensão da mesma» e que por «não ter sido notificada do
acto que determinou a suspensão operada pelo pagamento que efectuou em 2 de Maio de 2013, ficou
a Executada sem saber quando terminou tal suspensão e, não tendo sido notificada da data em que,
efectivamente, veio a ocorrer a venda, ficou privada da possibilidade de, através de novo pagamento
no valor de 20% da dívida, suspender, de novo, a venda, direito que lhe assistia, já que nos termos do
art. 264.º, n.º 4, do CPPT, não resulta qualquer limite para os actos de suspensão».
Discordam as Recorrentes, que entendem, em síntese, que não havia que notificar a Executada
da suspensão do procedimento da venda, pois a suspensão ocorre ope legis, e que também não há nova
venda alguma, a justificar qualquer notificação, sendo apenas que, após o decurso do prazo da suspensão
do procedimento de venda, este prossegue.
Vejamos:
A Lei do Orçamento do Estado para 2012, aditou ao art. 264.º um n.º 4 do seguinte teor: «Sem
prejuízo do disposto no n.º 2, o pagamento de um valor mínimo de 20 % do valor da dívida instaurada
suspende o procedimento de venda desse processo de execução fiscal, por um período de 15 dias».
Ou seja, o legislador, por certo reconhecendo as dificuldades criadas pela crise económica, veio
admitir um pagamento por conta com efeito suspensivo da venda. Ponto é que esse pagamento respeite
os requisitos no n.º 2 do referido artigo (ou seja, que não seja inferior a 3 UC), e que corresponda no
mínimo a 20% do valor em dívida (o que significa que esta possibilidade pode ser usada várias vezes).
Note-se que esse pagamento não suspende a execução fiscal, mas apenas o procedimento da
venda. O que significa, para além do mais, que se a venda estava já marcada e se tinha já iniciado o
prazo para apresentação de propostas, o pagamento por conta que respeite aqueles requisitos suspende
o procedimento para a venda, que se retoma tão logo decorrido o prazo de 15 dias após o pagamento.
Decorrendo essa suspensão da lei, é defensável a tese sustentada pelas Recorrentes, de que não
se impõe notificação alguma, quer relativamente à suspensão do procedimento da venda decorrente do
pagamento previsto no n.º 4 do art. 264.º do CPPT, quer, na eventualidade da data para a venda ter já
sido marcada, relativamente à data para a qual se transferirá a venda por força dessa suspensão.
Aliás, a Autoridade Tributária e Aduaneira (ATA) veiculou instruções nesse sentido, através do
Ofício-Circulado n.º 60.089, de 2 de Maio de 2012, da Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos
Tributários (20), onde salienta como efeitos daquele pagamento: «i) Nos casos em que a venda ainda não
tenha sido publicitada, inibe a sua marcação e publicitação, por um período de 15 dias; ii) Nos casos
em que a venda esteja marcada e publicitada mas ainda não esteja a decorrer o prazo para entrega
de propostas, este prazo não poderá ser iniciado sem estarem decorridos 15 dias após o pagamento;
iii) Nos casos em que já se iniciou o prazo para entrega de propostas, o pagamento suspende por um
período de 15 dias, o procedimento de venda». Mais esclarece a ATA que «[n]os casos previstos no
ponto iii) anterior face ao efeito suspensivo do pagamento do pagamento que cumpra os requisitos
enunciados, fica inibida a apresentação de qualquer proposta nessa fase, mas mantém-se a venda pu-
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blicitada no Portal, com a indicação do estado “venda suspensa até à data xxxx/xx/xx (correspondente
ao 15.º dia após o pagamento) nos termos do n.º 4 do artigo 264.º do CPPT”. Em consonância, a data
limite para apresentar propostas é alterada para o 15.º dia posterior à que estava prevista», e que
«[f]indo o período de suspensão (e caso não se verifique novo pagamento por conta, de acordo com o
n.º 4 do artigo 264.º), a venda volta automaticamente a estar activa, mantendo-se válidas as propostas
apresentadas até à sua suspensão e permitindo a apresentação de novas propostas, durante o período
de tempo (considerando os dias passados desde o início até à suspensão) que falta para perfazer o
espectro temporal em que deve decorrer a venda».
É certo que estas instruções administrativas não se impõem à Executada e, muito menos, ao Tribunal (21), mas a verdade é que as mesmas veiculam doutrina que subscrevemos, mas apenas para as
situações nela previstas, que, como decorre do seu teor, são apenas aquelas em que a modalidade de
venda é aquela que a lei actualmente estabelece como sendo a preferencial, ou seja, o leilão electrónico
(n.º 1 do art. 248.º do CPPT). Foi essa a modalidade inicialmente escolhida pelo órgão da execução
fiscal para proceder à venda (cfr. B.a dos factos provados).
Na verdade, nessas situações, a mera consulta no Portal das Finanças (www.portaldasfinancas.
gov.pt), onde a Direcção-Geral dos Impostos disponibiliza a consulta dos anúncios de venda e da
evolução do leilão (cfr. art. 3.º da Portaria n.º 219/2011, de 1 de Junho, que aprova os procedimentos
e especificações técnicas a observar na realização da venda de bens penhorados em processo de execução fiscal através de venda judicial, na modalidade de leilão electrónico, prevista no art. 248.º do
CPPT) permite saber qual o dia e hora do encerramento do leilão, até ao qual podem ser apresentadas
as propostas de aquisição, e da decisão sobre a adjudicação dos bens (cfr. arts. 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 1, da
referida Portaria).
Acontece, no entanto, que a modalidade da venda que ora está em causa não é o leilão electrónico,
pois, nos termos do disposto no n.º 3 do mesmo artigo, em face da inexistência de licitações, o órgão da
execução fiscal determinou que a venda passasse a ser efectuada mediante propostas em carta fechada
(cfr. E.a e F dos factos provados).
Ora, esta modalidade de venda reveste algumas particularidades que imporão, ao contrário do que
sucederia caso a modalidade de venda se mantivesse o leilão electrónico, a comunicação ao executado
do dia e hora (o local, na falta de indicação em contrário, parece-nos poder considerar-se inalterado)
para a abertura das propostas, a efectuar após o termo da suspensão do respectivo procedimento por
força do disposto no n.º 4 do art. 264.º do CPPT. Procurando explicar:
Caso a modalidade para a venda se mantivesse o leilão electrónico, não se imporia qualquer
notificação, sendo que a reactivação da venda se faria pelo mero decurso do prazo de 15 dias que a lei
estabelece para suspensão do respectivo procedimento.
Mas, porque a modalidade da venda passou a ser a de propostas em carta fechada, pese embora
a suspensão do procedimento da venda se tenha operado por força do pagamento por conta efectuado
nos termos do n.º 4 do art. 264.º do CPPT em 3 de Maio de 2013 e tenha cessado 15 dias depois, tudo
por força do disposto naquele preceito legal, a verdade é que (dando de barato que o local se manteria
o anunciado) a Executada não podia adivinhar o dia e hora em que o órgão da execução fiscal se propunha proceder à abertura das propostas [tanto mais que o termo do prazo de suspensão, de acordo com
a notificação feita à Executada recaía em dia não útil (cfr. G a G.b dos factos provados)].
Por isso, nesta modalidade da venda, não será dispensável uma comunicação ao executado relativamente ao dia e hora para a abertura de propostas.
Assim, embora com argumentação não inteiramente coincidente com a expendida na sentença,
também nós consideramos que a falta dessa notificação, na medida em que impediu a Executada de
saber até quando podia proceder ao pagamento da dívida exequenda e do acrescido para obviar à venda
do bem que lhe foi penhorado (ou, se ainda fosse caso disso, até quando podia efectuar o pagamento
por conta em ordem a conseguir a suspensão do procedimento da venda ao abrigo do n.º 4 do art. 264.º
do CPPT, como salientou a Juíza do Tribunal a quo), constitui nulidade que, porque susceptível de
influir na decisão, rectius na venda, determina a anulação deste acto e, consequentemente, a anulação
da venda, tudo nos termos do disposto nos arts. 195.º, n.º 1 (22), e 839.º, n.º 1, alínea c), do CPC (23).
Os recursos, que sustentam tese oposta, não podem ser providos.
2.2.5 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - O excesso de pronúncia refere-se a questões e não a argumentos, pelo que não pode considerar-se
que o tribunal incorreu nessa nulidade se, ao apreciar ilegalidade assacada à execução fiscal, entendeu
que a mesma ocorria com argumentos diferentes dos que foram utilizados pelo impugnante.
II - Na sequência da suspensão do procedimento da venda pelo pagamento por conta que satisfaça os requisitos do n.º 4 do art. 264.º do CPPT e sendo a modalidade da venda a de propostas por
carta fechada, impõe-se que o órgão da execução fiscal comunique ao executado o dia e hora (o local
pressupõe-se inalterado) da abertura das propostas.
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III - A falta dessa comunicação, porque susceptível de influir na venda, constitui nulidade que
determina a anulação deste acto e, consequentemente, a anulação da venda, tudo nos termos do disposto
nos arts. 195.º, n.º 1, e 839.º, n.º 1, alínea c), do CPC.
***
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento aos recursos.
Custas pelos Recorrentes.
Lisboa, 17 de Setembro de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro
Gonçalves.
(1) Os preceitos que no CPC prevêem a anulação da venda com fundamento em irregularidade processuais devem
considerar-se aplicáveis por força do disposto na alínea c) do n.º 1 do art. 257.º do Código de Procedimento e de Processo
Tributário (CPPT).
(2) Porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão, aqui como adiante,
em tipo normal.
(3) Note-se que, embora o Supremo Tribunal Administrativo não tenha competência em matéria de facto nos recursos
que lhe são submetidos das decisões dos tribunais de 1.ª instância (cfr. art. 26.º, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais), não está impedido e, pelo contrário, está obrigado a considerar as ocorrências processuais reveladas pelos
autos, apreensíveis por mera percepção e que são do conhecimento oficioso. Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA,
Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 23 h)
ao art. 279.º, pág. 369.
(4) Os procedimentos e especificações técnicas a observar na realização da venda de bens penhorados em processo de
execução fiscal através de venda judicial, na modalidade de leilão electrónico, prevista no n.º 2 do art. 248.º do CPPT, foram
regulados pela Portaria n.º 219/2011, de 1 de Junho.
(5) Número que foi aditado ao art. 264.º pelo art. 152.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro, Lei do Orçamento do
Estado para 2012 e que é do seguinte teor: «Sem prejuízo do disposto no n.º 2, o pagamento de um valor mínimo de 20 % do valor
da dívida instaurada suspende o procedimento de venda desse processo de execução fiscal, por um período de 15 dias».
(6) Apesar de em D dos factos provados se dizer «foi, a execução fiscal referida em A suspensa – pelo prazo de 15 dias»,
trata-se de lapso de escrita, como resulta manifestamente de E dos factos provados – onde se refere «tendo a venda sido, novamente, suspensa» (sublinhado nosso) – e do despacho com cópia a fls. 91, no qual a Chefe do órgão da execução fiscal deixou
escrito: «[…] suspendo a abertura das propostas das vendas supra por 15 dias».
(7) «1 - A venda é feita preferencialmente por meio de leilão electrónico ou, na sua impossibilidade, de propostas em
carta fechada, nos termos dos números seguintes, salvo quando o presente Código disponha de forma contrária.
2 - A venda é realizada por leilão electrónico, que decorre durante 15 dias, sendo o valor base o correspondente a 70
% do determinado nos termos do artigo 250.º
3 - Inexistindo propostas nos termos do número anterior, a venda passa imediatamente para a modalidade de proposta
em carta fechada, que decorre durante 15 a 20 dias, baixando o valor base referido no número anterior para 50 % do determinado nos termos do artigo 250.º».
(8) Como resulta da nova redacção dada ao art. 257.º do CPPT pelo art. 125.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro,
Lei do Orçamento do Estado para 2012, «[o] pedido de anulação da venda deve ser dirigido ao órgão periférico regional da
administração tributária» (n.º 1), sendo que «[d]a decisão, expressa ou tácita, sobre o pedido de anulação da venda cabe
reclamação nos termos do artigo 276.º» (n.º 7).
(9) «Transitada em julgado a sentença ou o despacho saneador que decida do mérito da causa, a decisão sobre a relação
material controvertida fica a ter força obrigatória dentro do processo e fora dele nos limites fixados pelos artigos 580.º e 581.º,
sem prejuízo do disposto nos artigos 696.º a 702.º.».
(10) «A decisão considera-se transitada em julgado logo que não seja susceptível de recurso ordinário ou de reclamação».
(11) «1 - Se ambas as partes ficarem vencidas, cada uma delas pode recorrer na parte que lhe seja desfavorável, podendo
o recurso, nesse caso, ser independente ou subordinado.
2 - O prazo de interposição do recurso subordinado conta-se a partir da notificação da interposição do recurso da
parte contrária».
(12) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora,
6.ª edição, IV volume, anotação 16 ao art. 279.º, pág. 345.
(13) Para maior desenvolvimento quanto ao princípio do contraditório, designadamente com aprofundados considerandos
de natureza doutrinal e citação de jurisprudência, vide, desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, o acórdão de 3 de Março de 2010, proferido no processo n.º 63/10, publicado no Apêndice ao Diário da República
de 24 de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32210.pdf), págs. 445 a 451, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/1f4bfa574b6a7515802576e10040e44b?OpenDocument.
(14) «A decisão que admita o recurso, fixe a sua espécie e determine o efeito que lhe compete não vincula o tribunal
superior […]».
(15) «A decisão que admita o recurso, fixe a sua espécie ou determine o efeito que lhe compete não vincula o tribunal
superior, e as partes só a podem impugnar nas suas alegações».
(16) «Os recursos têm efeito meramente devolutivo, salvo se for prestada garantia nos termos do presente Código ou o
efeito devolutivo afectar o efeito útil do recurso».
(17) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas
Editora, 6.ª edição, IV volume, anotação 6 ao art. 286.º, pág. 508.
(18) Nulidade também prevista na alínea d) do art. 615.º, n.º 1, do CPC.
(19) Ob. cit., II volume, anotação 12 ao art. 125.º, pág. 366.
(20) Que pode ser consultado, na íntegra, em http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/C7A4CAFF-67C9-4664-947C-ED936881C71F/0/of_circulado_60089.pdf.
(21) Cumpre ter presente que as instruções administrativas apenas são vinculativas para os serviços hierarquicamente
dependentes do Serviço que as emitiu, tanto mais que o n.º 4 do art. 264.º do CPPT não dá abertura alguma, designadamente
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através da utilização de conceitos jurídicos indeterminados, para que a AT possa regulamentar o direito à suspensão do procedimento de venda. Por outro lado, as ordens internas da AT, seja qual for a forma que revistam – “despachos genéricos”, instruções,
circulares ou outra – não são fontes de Direito Fiscal «porquanto a força vinculativa de tais diplomas se acha circunscrita a um
sector da ordem administrativa. E essa mesma força vinculativa resulta tão-somente da autoridade hierárquica dos agentes de
onde provêm, e dos deveres de acatamento dos subordinados aos quais se dirigem» (SOARES MARTÍNEZ, Direito Fiscal,
7.ª edição, pág. 111). Por isso, não vinculam os tribunais nem os particulares, apenas isentando estes de responsabilidade por
actos praticados de acordo com estas instruções, quanto aos seus deveres fiscais acessórios (cfr. art. 74.º do CPT). A doutrina
nelas veiculada apenas poderá convencer de que fazem a melhor interpretação da lei em razão da sua fundamentação.
(22) «Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, a prática de um ato que a lei não admita, bem como a omissão de
um ato ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a irregularidade
cometida possa influir no exame ou na decisão da causa».
(23) «1 - Além do caso previsto no artigo anterior, a venda só fica sem efeito:
[…]
c) Se for anulado o acto da venda, nos termos do artigo 195.º;
[…]».

Acórdão 17 de Setembro de 2014.
Assunto:
Execução Fiscal. art. 276º., CPTT. Interesse em agir.
Sumário:
I — O interesse em agir [com referência a uma reclamação, apresentada nos termos
do art. 276º do CPPT, pelo executado revertido, contra o acto praticado pelo
OEF que lhe indefere o pedido de dispensa de prestação de garantia com vista
a suspender uma execução fiscal] não fica afastado pelo facto de os termos da
execução estarem suspensos por força da remessa para apensação ao processo de
insolvência, nem por na decisão de reversão (nos termos dos arts. 23.º, n.ºs 2, 3 e
7, e 24.º, da LGT) se referir haver lugar à suspensão da execução «até à excussão
dos bens da devedora principal, sem prejuízo da possibilidade de adopção das
medidas cautelares adequadas nos termos da lei».
II — Menos, ainda, se a declaração de insolvência do revertido não implica, só por si,
a suspensão da execução da dívida, visto ser posterior àquela declaração (n.º 6
do art. 180.º do CPPT).
Processo n.º 960/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: Massa Insolvente de A……...
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 1778/
13.7BEPRT
1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública (adiante Recorrente) interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo
Norte da sentença proferido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que, julgando procedente
a reclamação judicial deduzida ao abrigo do disposto no art. 276.º e segs. do Código de Procedimento
e de Processo Tributário (CPPT) por A…….. (adiante Reclamante ou Executado por reversão), anulou
o despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde, que indeferiu o pedido de
dispensa de prestação da garantia por este formulado num processo de execução fiscal que, instaurada
contra uma sociedade, reverteu contra ele.
1.2 O recurso foi admitido, com subida imediata e nos próprios autos e a Recorrente apresentou
a motivação do recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor (1): «
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de
actos do órgão de execução fiscal interposta, nos termos do disposto no art. 276.º do CPPT, do despacho
proferido em 2013-05-09, pelo chefe de finanças do Serviço de Finanças de Vila do Conde (OEF), no
âmbito do processo de execução fiscal (PEF) n.º 1902201201013610 e apensos, que ali corre termos,
e que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia,
B. tendo, por sua vez, julgado improcedente a excepção dilatória (inominada) da falta de interesse processual ou interesse em agir por parte do reclamante, apresentada pela Representação da
Fazenda Pública (RFP).
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C. 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 facto e de direito.
D. Pela sentença recorrida foram considerados provados, os seguintes factos, que não terão sido
adequadamente ponderados aquando da improcedência da excepção: O Reclamante foi declarado
insolvente em 2010-10-14; A B…….. foi declarada insolvente em 2012-10-22; O despacho de reversão
foi lavrado em 2012-12-11; O despacho reclamado foi o de indeferimento do pedido de dispensa de
prestação de garantia.
E. Entende a Fazenda Pública, ao contrário do doutamente decidido na sentença recorrida, que
não só é possível à AT reverter dívidas tributárias de empresas contra os seus responsáveis subsidiários, após a referida empresa ter sido declarada insolvente, como existe mesmo, uma obrigação legal
para o fazer, pois,
F. Por força do art. 23.º, n.º 7 da LGT, “O dever de reversão previsto no n.º 3 deste artigo é extensível às situações em que seja solicitada a avocação de processos referida no n.º 2 do artigo 181.º do
CPPT, só se procedendo ao envio dos mesmos e tribunal após despacho do órgão da execução fiscal,
sem prejuízo da adopção das medidas cautelares aplicáveis” (sublinhado nosso).
G. Ou seja, declarada a insolvência da B…….., deve o OEF apreciar a possibilidade de reversão das dívidas tributárias, perante os indícios de insuficiência de bens penhoráveis que emergem da
referida declaração de insolvência, existindo portanto, a obrigação legal para a AT de verificar os
pressupostos legais de que depende a reversão contra os responsáveis subsidiários [cfr. art. 24.º, n.º 1,
da Lei Geral Tributária (LGT)],
H. não podendo o OEF, ainda assim, praticar actos coercivos (penhoras e vendas de bens do
responsável subsidiário), sem que tenha ocorrido a excussão do património da B……., nos termos do
art. 23.º, n.º 2 da LGT.
I. O dever de avaliar a possibilidade legal de reversão decorre, não da avocação dos processos
executivos (que pode inclusivamente não ocorrer), mas sim do conhecimento oficial/oficioso da insolvência da B…….., contribuindo, assim, a AT para a efectiva salvaguarda dos princípios da igualdade
entre todos os contribuintes e, ao mesmo tempo, protege o interesse público de cobrança dos créditos
tributários.
J. Por outro lado, também não se concorda com a douta sentença “Importa atentar que, liquidado
que seja o património da devedora originária, caso estes créditos não obtenha total satisfação, pode
o credor, lançando mão da reversão já operada, obter pagamento através do património do devedor
subsidiário”,
K. olvidando-se, tal como consta dos factos considerados provados da sentença, que desde
2010-10-14, o Reclamante foi declarado insolvente, por sentença, impedindo a AT de diligenciar pela
cobrança coerciva dos seus créditos, pois,
L. legalmente, este facto levaria a que os presentes autos de execução fiscal estivessem obrigatoriamente suspensos e, o património do devedor subsidiário, a existir, estaria a salvo de actos tributários
de apreensão tendentes à cobrança coerciva das dívida, uma vez que pertenceriam à massa insolvente,
claro está, desde que não houvesse insolvência da B……. ou, estivesse esta encerrada.
M. A douta sentença entendeu também, para fundamentar a improcedência da excepção da falta
de interesse em agir, que se a AT considera ter interesse na decisão de reversão, já depois da declaração
de insolvência, porque razão o Reclamante não pode reagir contra as consequências desta decisão?
N. Ressalvado o devido respeito com o que desta forma foi decidido, entende a Fazenda Pública
que o Reclamante não está, nos presentes Autos, a reagir contra as consequências da decisão do OEF em
reverter contra si as dívidas tributárias contraídas pela B…….., reacção essa, perfeitamente permitida
por lei e, demonstrada pela oposição deduzida pelo Reclamante, conforme resulta dos Autos, pois,
O. Está, sim, a reagir contra um despacho de indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de garantia para efeitos de suspensão do PEF em causa, em que ao tempo, estavam já os autos
de execução fiscal suspensos por declaração de insolvência da B……..,
P. pretendendo, portanto, a mesma situação de suspensão pré-existente, ou seja, que não fosse
alvo de actos tendentes à cobrança coerciva da dívida em causa.
Q. Por outro lado, sempre se diga que, mesmo que a B…….. não tivesse sido declarada insolvente, ou já tivesse sido encerrado o referido processo de insolvência e, portanto, o PEF em causa não
estaria suspenso por esse motivo, sempre os referidos autos de execução fiscal estariam suspensos,
relativamente ao aqui reclamante, por dois motivos que resultam da aplicação da lei, a saber,
R. por um lado, ao abrigo da declaração de insolvência de 2010-10-14, nos termos do art. 100.º do
Código da Insolvência e de Recuperação de Empresas (CIRE), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2004,
de 18/03 e, por outro lado, ao abrigo, do já aqui aflorado art. 23.º, n.º 2 da LGT “sem prejuízo do
beneficio da excussão”, tal como o foram.
S. Assim, nos presentes Autos, ao contrário do que foi doutamente decidido na sentença recorrida,
entende a Fazenda Pública que, caso os Autos não estivessem suspensos pela declaração de insolvência
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da B…….., nunca o reclamante estaria concretamente sujeito a actos tributários tendentes à cobrança
das dívidas, pois
T. beneficiaria, por direito próprio, da suspensão dos presentes autos de execução fiscal relativamente a ele (privativa, portanto), da sua declaração de insolvência e, não já da suspensão por
excussão – reversão, porque anterior a esta,
U. razão pela qual, entende a Fazenda Pública que o Reclamante não possui interesse processual
ou interesse em agir na presente reclamação.
V. Paradoxalmente, esta suspensão também só seria possível porque a reversão foi efectuada nos
presentes autos de execução fiscal contra o Reclamante, pois, ele só ‘existe’ para o PEF, a partir do
momento que adquire a posição de revertido,
W. sendo a partir daquele momento em que os autos de execução fiscal em causa, poderiam ficar
suspensos por declaração de insolvência de pessoa singular, muito embora tenha acontecido em data
anterior, como foi o caso em apreço,
X. Padece assim a douta sentença sob recurso de erro de julgamento de facto e de direito, porquanto fez errónea interpretação dos factos e aplicação do disposto nas normas legais aplicáveis in
casu, por força do art. 23.º, n.º 2 e 7 e, do art. 24.º ambos da LGT e, do art. 100.º do CIRE.
Nestes termos,
Deve ser dado provimento ao presente recurso revogando-se a douta decisão recorrida, com as
legais consequências».
1.3 O Reclamante contra alegou, resumindo a sua posição em conclusões do seguinte teor: «
A) Decorre dos elementos vertidos nos autos que o processo de execução fiscal foi suspenso no
dia 03/11/2012, sendo o motivo de tal suspensão, o de “suspensão por declaração de falência” (print
junto como documento n.º 1 com a contestação)
B) Sucede porém, que independentemente de tal suspensão, e após a declaração de insolvência da
sociedade executada originária (declarada insolvente no dia 22/1012012), foi o PEF revertido contra
o reclamante, para cobrança das dívidas ali ainda em execução.
C) Reversão que se fundou, essencialmente, na circunstância de aquela sociedade ter sido declarada insolvente e de ser insuficiente o seu património para a satisfação da dívida exequenda.
D) Sendo que, na sequência daquele despacho de reversão foi o reclamante citada para a execução
fiscal, na qualidade de revertido.
E) E não obstante o reclamante ter referido, no requerimento que dirigiu ao chefe do serviço de
finanças de Vila do Conde, requerendo a dispensa de prestação de garantia com vista à suspensão da
execução fiscal, que ter sido declarado insolvente por sentença transitada em julgado e ter sido todo
o seu património apreendido para a massa insolvente, dizendo não ter meios económicos que lhe possibilitassem a constituição de uma garantia bancária ou caução, nem ter bens susceptíveis de penhora
sobre os quais pudessem ser constituída hipoteca voluntária ou penhor, foi ainda assim indeferido tal
pedido através do despacho aqui reclamado.
F) Temos assim, que não obstante figure no print junto como documento n.º 1 com a contestação
referente à tramitação do PEF, o de “Suspensão por declaração de falência”, o mesmo prosseguiu
com a reversão da execução contra o reclamante.
G) Sendo que figura ainda naquele mesmo print, que o PEP somente foi suspenso em 23/07/2013,
sendo o motivo de tal suspensão, o de “suspensão por excussão – reversão”, como tal indicado na
respectiva tramitação.
H) Temos assim, que à data em que foi deduzida a reclamação (27/05/2013), o PEF não se encontrava suspenso.
I) Sendo que o OEF também não o veio a suspender com fundamento na declaração de insolvência
do reclamante (declaração que havia sido efectuada por sentença de 14/12/2012).
J) Pelo que, tendo sido proferida pelo OEF a decisão de indeferimento (nos termos e com os
fundamentos em que o foi), que recaiu sobre o requerimento de dispensa que o reclamante lhe havia
dirigido aquando da oposição à execução para que foi citado na qualidade de revertido, que deduziu,
e não a acatando, por entender que a mesma incorre em vícios motivadores da sua anulação, tem de
considerar-se que o reclamante possui legitimidade para a presente reclamação.
K) Como também, tem de entender-se que detinha à data da dedução da presente reclamação
interesse em agir, já que o PEF não se encontrava suspenso.
L) Pelo que, se pretendia afastar da ordem jurídica o despacho de indeferimento que recaiu sobre o seu pedido de dispensa do garantia com vista à suspensão da execução fiscal na pendência do
processo de oposição à execução que instaurou, afastando por conseguinte, também os seus efeitos,
tinha, como fez, que deduzir a reclamação prevista no artigo 276.º ss do CPPT.
M) Não se pode assim, concluir pela falta de interesse processual ou interesse em agir do reclamante.
N) Não padece portanto a douta sentença de qualquer erro de julgamento de facto e de direito,
nos termos pretendidos pela Fazenda Pública.
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Por tudo o exposto, deverá o presente recurso ser julgado improcedente, e, consequentemente,
confirmar a decisão proferida pelo tribunal a que com todos efeitos legais, justamente porque não
violou quaisquer preceitos legais, “maxime” as mencionados pelo recorrente».
1.4 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou-se incompetente em razão da hierarquia,
indicando como competente este Supremo Tribunal Administrativo, ao qual os autos foram remetidos
a requerimento da Recorrente.
1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público
e o Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer (fls. 389) remetendo para o parecer do Representante do
Ministério Público junto do Tribunal Central Administrativo Norte (fls. 368), o qual, por seu turno,
havia remetido para o parecer do Procurador da República junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto (fls. 293 a 295), sendo que neste último, sobre a arguida excepção da falta do interesse em agir,
se deixou escrito: «[…] entendemos que não tem razão a AT pelo que, remetendo para o alegado pelo
Reclamante a fls. 161 deve tal excepção ser improcedente». No mais, após sustentar a subida imediata
da reclamação, entendeu que a reclamação judicial devia proceder, uma vez que «a AT detém apenas
um poder vinculado que lhe impõe o deferimento da dispensa de garantia, observados os requisitos
legais pelo requerente, como nos parece ser o caso».
1.6 Dispensou-se o visto dos Juízes Conselheiros adjuntos, atenta a natureza urgente do processo.
1.7 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida incorreu fez errado
julgamento quando considerou que não se verificava a invocada excepção da falta de interesse em agir,
o que passa por indagar se aquele que foi chamado à execução fiscal como responsável subsidiário
pelas dívidas exequendas e que deduziu oposição, mantém interesse processual na apreciação judicial
(reclamação do art. 276.º do CPPT) do despacho que lhe indeferiu o pedido de dispensa de prestação da
garantia quando a execução fiscal foi suspensa pela declaração de insolvência da sociedade originária
devedora (e consequente remessa para apensação ao processo de insolvência), quando na decisão de
reversão se diz que a execução fica suspensa até à excussão do património da originária devedora e
quando o próprio revertido foi declarado insolvente.
***
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto efectuou o julgamento da matéria de facto
nos seguintes termos: «
1. Em 23.02.2012 foi instaurada no Serviço de Finanças de Vila Conde o Processo de Execução
Fiscal (PEF) 1902201201013610, contra a sociedade C………, Lda., com o NIPC …….., (fls. 1 e
ss.);
2. Ao referido Processo de Execução Fiscal foram apensados processos identificados a fls. 32,
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;
3. Por decisão datada de 22.10.2012, proferida no âmbito do Processo de Insolvência
1100/12.0TYVNG, que corre termos no 2.º Juízo Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, a sociedade C……….. Lda. foi declarada insolvente (fls. 94 e ss.);
4. Onde, além do mais, se determinou a comunicação às Finanças e avocação ao abrigo do
disposto no art. 181.º, do Código de Procedimento e Processo Tributário, dos respectivos processos
título devolutivo (fls. 90 e ss.);
5. Por despacho de 11.12.2012 a dívida exequenda foi revertida contra o Reclamante, A………
(fls. 32 e seguintes);
6. Tendo o OEF determinado nesse despacho a suspensão da execução até à excussão dos bens
da devedora principal no processo de insolvência;
7. O reclamante foi citado em 17.12.2012;
8. Em 31.01.2013 o Reclamante deduziu oposição judicial, que corre termos neste Tribunal, sob
o n.º 1169/13 (sitaf);
9. Em 14.02.2013 o Reclamante apresentou junto do Processo de Execução Fiscal um requerimento
de dispensa de prestação de garantia com a consequente suspensão do processo (fls. 38 e ss.);
10. Em consequência do requerimento supra identificado o Serviço de Finanças de Vila do Conde
elaborou informação relativa ao Reclamante, da qual consta o seguinte: (...) o Requerente é proprietário
de 11 prédios urbanos, nos concelhos de Vila do Conde e Póvoa do Varzim, já avaliados nos termos do
Imposto Municipal sobre Imóveis e 1 prédio rústico no concelho de Vila do Conde (...); no ano de 2011
(...) o Requerente teve rendimentos do trabalho dependente (Categoria A) no montante de € 6.010,02
e recebeu rendas (categoria F) no valor de € 2.280 (...); (...) o Requerente é administrador/gerente das
sociedades: C……….., Lda. e; da D………., Lda. e da E…….., S. A. (fls. 45 e seguintes);
11. Com base na referida informação, o OEF proferiu o despacho seguinte: A concessão de dispensa de prestação de garantia pelos serviços da Administração Tributária, para efeitos de suspensão
da execução fiscal quando tenha sido apresentada Oposição à execução, depende da verificação dos
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pressupostos constantes dos artigos 52.º n.ºs 1, 2 e 4 da Lei Geral Tributária e 169.º do Código de
Procedimento e Processo Tributário, e tem como condição o seguinte:
• A prestação de garantia deve ser causa de prejuízo irreparável para o Executado;
• Deve verificar-se a manifesta falta de meios económicos, revelada pela insuficiência de bens
penhoráveis para o pagamento da divida exequenda e acrescidos;
• E, em qualquer dos casos, toma-se necessário que o executado não seja responsável pela situação
de insuficiência ou inexistência de bens.
Além disso cabe sempre ao Executado o ónus da prova dos factos constitutivos dos seus direitos
(...). De acordo com a informação prestada verifica-se que o executado tem registados em seu nome
vários imóveis e que, no ano de 2011, obteve rendimentos da categoria A e F, constando ainda como
administrador de várias empresas. Além disso não foram apresentados elementos de prova que permitam
concluir pela verificação dos condicionalismos para a autorização da dispensa de prestação de garantia.
Assim, e porque não estão verificadas nem provadas as condições previstas para a dispensa da prestação
de garantia, conforme dispõe o art. 52.º da Lei Geral Tributária e 169.º do Código de Procedimento e
Processo Tributário, indefiro o pedido (fls. 46 e seguintes)
12. Deste despacho o Reclamante deduziu a presente Reclamação;
13. O Reclamante foi declarado insolvente, por decisão datada de 14.10.2010, proferida
no âmbito do Processo 3363.10.6TBVCD, do 2.º Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Vila do
Conde onde se decretou a apreensão e entrega imediata à Administradora de Insolvência de todos
os bens do devedor, ainda que arrestados ou penhorados ou por qualquer outra forma apreendidos
ou detidos (...) – cfr. fls. 90 e seguintes».
*
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Num processo de execução fiscal que, instaurado contra uma sociedade, reverteu contra A………,
este, na sequência da oposição que deduziu, veio pedir a dispensa da prestação de garantia, pedido que
o órgão da execução fiscal indeferiu.
O Executado por reversão reclamou para o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que, deferindo a reclamação, anulou o despacho.
Para além do mais, a Juíza daquele Tribunal julgou improcedente a excepção invocada pela Fazenda Pública, da falta de interesse em agir por parte do Reclamante.
A Fazenda Pública recorreu da sentença, designadamente por não se conformar com a improcedência da excepção por ela arguida, de que o Reclamante carecia de interesse em agir. Cumpre, pois,
apreciar e decidir essa questão, o que, como adiantámos já, passa por indagar se aquele que foi chamado
à execução fiscal como responsável subsidiário pelas dívidas exequendas e que deduziu oposição,
mantém interesse processual na decisão da reclamação judicial que deduziu ao abrigo do art. 276.º
do CPPT do despacho que lhe indeferiu o pedido de dispensa de prestação da garantia, uma vez que
(i) a execução fiscal foi suspensa pela declaração de insolvência da sociedade originária devedora (e
consequente remessa para apensação ao processo de insolvência), que (ii) na decisão de reversão se
disse que a execução fica suspensa até à excussão do património da originária devedora e que (iii) o
revertido foi declarado insolvente.
2.2.2 DO INTERESSE EM AGIR DO EXECUTADO POR REVERSÃO
A questão que ora nos é colocada para resolução, e que acima deixámos enunciada, foi já resolvida
por esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no acórdão de 9 de
Abril de 2014, proferido no processo n.º 366/14 (2), que decidiu recurso em tudo idêntico ao presente:
respeitante a um outro processo de execução fiscal instaurado contra a mesma sociedade e que reverteu
contra o mesmo Executado, ora Recorrido, e em que as alegações de recurso e as contra alegações são
do mesmo teor. Aí ficou dito o seguinte (3):
«3.1. Dado que a Fazenda Pública suscitara, logo em sede de contestação, a excepção da falta
de interesse em agir, relativamente ao reclamante, a sentença começou por apreciar prioritariamente
tal questão, julgando-a improcedente.
Para tanto, considerou que apesar da declaração de insolvência, em 22/10/2012, da sociedade
devedora originária, e da avocação do processo de execução fiscal (nos termos do art. 181.º do CPPT),
o Serviço de Finanças acabou por determinar (em 11/12/2012) a reversão da dívida exequenda contra
o devedor subsidiário, aqui reclamante.
Contudo, porque, liquidado que seja o património da devedora originária, caso os créditos exequendos não obtenham total satisfação, pode o credor, lançando mão da reversão já operada, obter
pagamento através do património do devedor subsidiário, não pode, então, afirmar-se, como pretende a
Fazenda Pública, que o reclamante não tem interesse em agir porque o Processo de Execução Fiscal se
encontra suspenso por força da sua avocação ao Processo de Insolvência, pelo que o efeito suspensivo
pretendido com a prestação de garantia já assim se verificou.
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Se a reversão se operou já depois da declaração de insolvência, sendo que a AT considera ter
interesse e legitimidade em tal decisão (sempre poderia aguardar o termo do processo de insolvência
onde o seu crédito até pode obter satisfação, para depois apurar da necessidade, ou não de operar
a reversão), porque razão se dirá que o reclamante não pode reagir contra as consequências desta
decisão?
Além do mais, a alegada falta de interesse em agir não se verifica porque este efeito suspensivo
não visa acautelar a sua posição processual: terminado que seja o processo de insolvência, se não
obtiver pagamento o crédito exequendo, o PEF seguirá os seus termos normais contra o revertido, no
caso de não se encontrar suspenso por fora da prestação, ou isenção de prestação, de garantia.
Em suma, conclui a sentença recorrida, que o reclamante tem interesse em agir, pelo que improcede esta excepção invocada pela Fazenda Pública na sua contestação.
3.2. É do assim decidido que a Fazenda Pública discorda sustentando, no essencial, como se viu,
que a presente reclamação carece de interesse prático, objectivo e sério, porquanto não tem sentido
ordenar a suspensão de Processo de Execução Fiscal que já se encontra na fase processual em que o
presente se encontra (tendo o reclamante sido declarado insolvente, bem como a devedora originária,
o PEF já se encontra suspenso por declaração de falência, desde 3/11/2012, e depois desta suspensão
é que foi preparada a reversão do mesmo).
Ou seja, porque, segundo o entendimento da recorrente Fazenda Pública, o interesse processual
ou interesse em agir consiste, essencialmente, na necessidade de usar o processo, não obstante o mérito
do acto reclamado, esse interesse em agir não se verifica no presente caso, dado que o reclamante
pediu ao OEF a dispensa de prestação de garantia no referido PEF, para efeitos da sua suspensão,
nos termos do art. 169.º do CPPT, numa altura em que a instância executiva já se encontrava suspensa
por força da reversão, nos termos do disposto nos arts. 23.º n.ºs 2 e 7, e 24.º, ambos da LGT, e do
art. 100.º do CIRE.
3.3. Como acima se disse, o recurso foi inicialmente interposto para o TCA Norte, tendo ali sido
proferido despacho (pelo respectivo relator) declarando a incompetência, em razão da hierarquia,
do TCA Norte para conhecer do recurso, considerando competente o STA, dado que o recurso versa
apenas matéria de direito.
Ora, porque, na verdade, as partes divergem apenas quanto à interpretação das regras jurídicas
aplicáveis, não havendo, além disso, controvérsia a este propósito, também aqui se entende, na perspectiva considerada pelo TCAN, que o recurso tem por exclusivo objecto matéria de direito (n.º 1 do
art. 280.º do CPPT).
Importa, assim, apreciar a questão de fundo: o invocado erro de julgamento da sentença quando
à improcedência da excepção, suscitada pela Fazenda Pública, da falta de interesse em agir por parte
do reclamante.
Vejamos, pois.
4.1. Da articulação do disposto nos arts. 103.º da LGT com os arts. 9.º e 152.º e ss. do CPPT,
resulta um conceito amplo de legitimidade para o processo de execução fiscal (tanto que o art. 276º
do CPPT atribui legitimidade quer ao executado quer a terceiros para reclamarem para o juiz das
decisões do órgão de execução fiscal que afectem os seus direitos e interesses legítimos).
Por outro lado, como ensina Manuel de Andrade (1) [(1) Noções Elementares de Processo Civil,
págs. 78/82], e escrevemos no ac. de 12/5/2010, proc. 01229/09, que relatámos, o interesse em agir
substancia-se na necessidade de tutela judicial, surgindo «da necessidade em obter do processo a
protecção do interesse substancial, pelo que pressupõe a lesão de tal interesse e a idoneidade da
providência requerida para a sua reintegração ou tanto quanto possível integral satisfação». Daí
que «este pressuposto não se destina a assegurar a eficácia da sentença; o que está em jogo é antes a
sua utilidade; não fora exigido o interesse, e a actividade jurisdicional exercer-se-ia em vão» (2) [(2)
Anselmo de Castro, Direito Processual Civil Declaratório, II, Coimbra 1982, pág. 253].
Reconduz-se, pois, este interesse em agir, a «uma inter-relação de necessidade e de adequação.
De necessidade porque, para a solução do conflito deve ser indispensável a actuação jurisdicional, e
adequação porque o caminho escolhido deve ser apto a corrigir a lesão perpetrada ao autor tal como
ele a configurou» (3) [(3) Ac. do STJ, de 16/9/08, proc. n.º 08A2210].
Na verdade, em termos de caracterização jurídica e de autonomia face aos restantes pressupostos processuais, o interesse em agir tem sido definido como a necessidade de usar do processo, de
instaurar ou fazer prosseguir a acção, sendo sobretudo no domínio da acção declarativa de simples
apreciação que a questão da exigibilidade do interesse em agir, como pressuposto processual, tem
sido colocada, exigindo os defensores do pressuposto, «que se verifique uma situação de incerteza
objectivamente grave, de molde a justificar a intervenção judicial» (4) [(4) Cfr. Lebre de Freitas, Introdução ao Processo Civil - Conceito e princípios gerais à luz do código revisto, Coimbra Editora,
1996, pág. 27, nota 17].
E o interesse em agir também não se confunde com os restantes pressupostos processuais (tais
como a capacidade judiciária ou, sobretudo, a legitimidade), pois o autor pode ser titular da relação
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material litigada e não ter, contudo, face às circunstâncias concretas que rodeiam a sua situação,
necessidade de recorrer à acção (se ninguém contestou ou violou o direito não há interesse em propor
acção para o reconhecer ou defender). Porém, apesar de não se configurar aqui uma necessidade estrita
e absoluta, não quer dizer que se aceite um qualquer interesse vago e remoto: trata-se, antes, de algo
intermédio, de um estado de coisas reputado bastante grave para o demandante, por isso tornando
legítima a sua pretensão a conseguir por via judiciária o que a ordem jurídica lhe reconhece. Constitui
«um requisito a meio termo entre os dois tipos de situações. Exige-se, por força dele, uma necessidade
justificada, razoável, fundada, de lançar mão do processo ou de fazer prosseguir a acção - mas não
mais do que isso» (5) [(5) Antunes Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, Manual de Processo
Civil, 2.ª ed. Pp. 179 e ss.].
Assim, por parte do autor, a necessidade de recorrer à via judicial embora não tenha de ser uma
necessidade absoluta, também não bastará para o efeito a necessidade de satisfazer um puro interesse
subjectivo (moral, científico ou académico) de obter um pronunciamento judicial. A incerteza deve ser
objectiva e grave, não bastando a dúvida subjectiva ou o interesse puramente académico em ver definido
o caso pelos tribunais. Deve ser uma incerteza resultante de um facto exterior e com capacidade de
trazer um prejuízo sério ao demandante, impedindo-o de tirar do seu direito a plenitude das vantagens
que ele comportaria (6) [(6) Ibidem, págs. 181 e 186/187; cfr., igualmente, Manuel de Andrade, loc.
cit., 78/79 e Anselmo de Castro, loc. cit. 251].
4.2. No caso, a sentença considera que apesar de a sociedade originária devedora e o próprio
revertido terem sido declarados insolventes, o interesse em agir, com referência ao reclamante/revertido, decorre, desde logo, do facto de a reversão ter ocorrido depois da declaração da insolvência da
primitiva devedora.
A recorrente Fazenda Pública entende, por sua vez, que por força da reversão já decorre a
suspensão da execução, nos termos do disposto nos arts. 23.º n.ºs 2 e 7, e 24.º, ambos da LGT, e do
art. 100.º do CIRE e, assim, a reclamante carece de interesse em agir para pedir agora a dispensa de
prestação de garantia, com vista à suspensão da execução.
Ora, diga-se desde já, que o disposto no art. 100.º do CIRE parece, no ponto, irrelevante, dado
que apenas estabelece que a sentença de declaração de insolvência determina a suspensão dos prazos de prescrição e caducidade oponíveis pelo devedor, durante a pendência do processo. Porém, a
suspensão do processo de execução, que a prestação de garantia (ou a dispensa desta) implicará, não
se reporta (ao menos na particular vertente aqui controvertida – embora em termos mais latos possa
interferir com a contagem daqueles prazos) à suspensão destes.
Por outro lado, apesar de à data do despacho de reversão (11/12/2012) o reclamante ter já sido declarado (em 14/10/2010) insolvente (com a consequente e obrigatória suspensão da instância executiva)
e apesar de o pedido de dispensa de garantia também visar, ele próprio, a suspensão da execução, não
deve, outrossim, esquecer-se que aquela suspensão da instância executiva (decorrente da insolvência
do reclamante) não obsta a que, posteriormente à liquidação do património no âmbito do processo
de insolvência, se o reclamante vier a adquirir bens, possa ver a execução contra si instaurada, como
revertido, prosseguir os seus termos, de acordo com o disposto no art. 180.º, n.º 5 do CPPT.
Na verdade, como adverte o Cons. Jorge Lopes de Sousa (7) [(7) Código de Procedimento e de
Processo Tributário, Anotado e Comentado, Vol. III, 6.ª edição, Áreas Editora, 2011,, anotação 7 ao
art. 180.º, pp. 323/324]., este 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 e, por outro lado, e relativamente
a créditos vencidos após a declaração de insolvência, nada impede que se instaure execução por esses
créditos e que a mesma prossiga contra os responsáveis subsidiários (8) [(8) Cfr. o ac. desta Secção do
STA, de 2/3/2011, proc. n.º 0137/11].
Sendo que, como salienta o MP, deduzida que seja oposição que tenha por objecto a ilegalidade
ou inexigibilidade da dívida exequenda (n.º 1 do art. 52.º da LGT), se for prestada garantia ou for
dispensada a prestação da mesma, a execução fiscal fica suspensa enquanto se mantiver pendente
a apreciação de tal oposição, podendo o período (um ano) de isenção da prestação de garantia ser
prorrogado mediante novo pedido (n.ºs 4 e 5).
Portanto, não será, por virtude da remessa do processo de execução para apensação ao processo
de insolvência, ou por se ter decidido (nos termos dos arts. 23.º n.ºs 2, 3 e 7 e 24.º, da LGT, aquando da
reversão) que havia lugar à suspensão da execução “até à excussão dos bens da devedora principal,
sem prejuízo da possibilidade de adopção das medidas cautelares adequadas nos termos da lei” – cfr.
fls. 106 [a remissão, nos presentes autos, será para fls. 34] –, que aquele outro interesse na suspensão
da execução fiscal resulta prejudicado, pois que, inclusivamente, pode findar o processo de insolvência
antes de o processo de oposição se encontrar decidido.
E acresce, ainda, o facto de a declaração de insolvência do revertido não implicar, só por si, a
suspensão da execução da dívida de impostos em causa, visto que estes (IRS dos anos de 2011 e 2012
e IVA de 2011 e 2012 (cfr. Probatório) e, consequentemente, as respectivas dívidas são posteriores
àquela declaração (n.º 6 do art. 180.º do CPPT).
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Não procedendo, portanto, a argumentação da recorrente no sentido de que, uma vez que o OEF
não pode praticar actos coercivos (penhoras e vendas de bens do responsável subsidiário) sem que
tenha ocorrido a excussão do património da sociedade devedora originária (proibição decorrente do
disposto, quer no n.º 7 do art. 23.º e no n.º 1 do art. 24.º, ambos da LGT, quer no n.º 2 do art. 181.º do
CPPT) ─ cfr. as Conclusões E a W ─, então, também o reclamante carecerá de interesse em agir para
intentar a presente reclamação de acto do Chefe do Serviço de Finanças, que lhe indeferiu o pedido
de dispensa de prestação de garantia, no âmbito do PEF n.º 1902201201006258 e apensos [no caso
dos autos, PEF n.º 1902201201013610 e apensos].
Como bem diz a sentença recorrida, a reversão operou já depois da declaração de insolvência
e, no caso, o efeito suspensivo que se pretende com a prestação de garantia (rectius, com o pedido de
dispensa de prestação desta) pode bem visar acautelar a posição processual do revertido, terminado
que esteja o processo de insolvência e caso o crédito exequendo não obtenha ali pagamento: então,
se o processo de execução fiscal não estiver suspenso por via da falada prestação de garantia (ou da
isenção de prestação desta) o processo de execução fiscal seguirá os seus termos normais, contra o
revertido.
Daí que, na acepção ampla do interesse em agir, acima considerada, em termos da possibilidade
de os interessados reclamarem para o juiz das decisões do órgão de execução fiscal que afectem os
seus direitos e interesses legítimos, concluamos que a decisão recorrida decidiu de acordo com a lei
aplicável e deve, portanto, ser confirmada».
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário doutrinal do
referido acórdão de 9 de Abril de 2014:
I - O interesse em agir [com referência a uma reclamação, apresentada nos termos do art. 276º
do CPPT, pelo executado revertido, contra o acto praticado pelo OEF que lhe indefere o pedido de
dispensa de prestação de garantia com vista a suspender uma execução fiscal] não fica afastado pelo
facto de os termos da execução estarem suspensos por força da remessa para apensação ao processo
de insolvência, nem por na decisão de reversão (nos termos dos arts. 23.º, n.ºs 2, 3 e 7, e 24.º, da LGT)
se referir haver lugar à suspensão da execução «até à excussão dos bens da devedora principal, sem
prejuízo da possibilidade de adopção das medidas cautelares adequadas nos termos da lei».
II - Menos, ainda, se a declaração de insolvência do revertido não implica, só por si, a suspensão
da execução da dívida, visto ser posterior àquela declaração (n.º 6 do art. 180.º do CPPT).
***
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 Setembro de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro
Gonçalves.
(1) Porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão, aqui como adiante,
em tipo normal.

(2) Acórdão ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/878d1a79b8809b6580257cc30050895c?OpenDocument.
O relator desse acórdão é agora o
(3) As notas que no original estavam em rodapé serão transcritas no texto, entre parêntesis rectos.

Acórdão de 17 de Setembro de 2014.
Processo n.º 1192/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………, SL.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Aragão Seia.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Pública, notificada do acórdão proferido nos autos em 21/5/2014 (fls. 1361 a 1390),
vem requerer, invocando o disposto no n.º 1 do art. 616º e n.º 1 do art. 666º, ambos do CPC, a respectiva
reforma quanto a custas.
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Alega, em suma, que, tendo em conta o valor da causa (€ 1.481.262,65) e impondo-se o pagamento
(em ambas as instâncias) do remanescente da taxa de justiça, em cumprimento do disposto na anotação
à TABELA I anexa ao RCP, de acordo com a 1ª parte do n.º 7 do art. 6º deste diploma legal, entende que
adoptou, neste processo, um comportamento processual de colaboração com a justiça e os Tribunais,
não promovendo quaisquer expedientes de natureza dilatória, abstendo-se da prática de actos inúteis
e fornecendo todos os elementos necessários à boa decisão da causa, pelo que, a fixação de custas em
valor superior a 8.000,00€, a que acrescem as custas em primeira instância e ainda o valor destinado
a compensar a recorrida face às despesas, viola, em absoluto, os princípios da proporcionalidade, do
excesso, da justiça e do acesso ao direito, devendo, por isso, ser julgada inconstitucional, por violação
desses princípios constitucionais, constantes dos arts. 2º, 18º, n.º 2 e 20º da CRP, a norma que se extrai
da conjugação do disposto no art. 6º nºs. 1 e 2 e Tabelas I A e B, anexas do RCP, na parte em que delas
resulta que as taxas de justiça devidas sejam determinadas exclusivamente em função do valor da acção,
sem o estabelecimento de qualquer limite máximo.
Requer que, em consequência, se faça uso da faculdade prevista na segunda parte do n.º 7 do
art. 6º do RCP, por forma a dispensá-la (a ela, requerente) do pagamento do remanescente das taxas de
justiça, reformando-se, nessa parte, o acórdão (quanto a custas - em ambas as instâncias), ao abrigo do
n.º l do art. 616º do CPC, tendo-se em conta o máximo de € 275.000,00 fixado na TABELA I do RCP
e desconsiderando-se o remanescente aí previsto.
A recorrida, notificada do pedido de reforma, nada disse.
O Ministério Público pronunciou-se pela procedência do pedido.
Com dispensa de vistos dos Ex.mos Conselheiros Adjuntos, dir-se-á, decidindo, o seguinte:
Nestes autos (Impugnação Judicial), o Tribunal, em 1ª instância decidiu pela procedência da
impugnação (anulou as liquidações em causa e condenou no pagamento dos juros indemnizatórios) e
condenou a Fazenda Pública em custas.
Interposto, por parte da Fazenda pública, recurso para o STA veio a ser proferido acórdão em
que se negou provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida, e se condenou a Fazenda
Pública nas respectivas custas.
E atentando no presente pedido de reforma do acórdão, vemos que a Fazenda Pública pretende a
alteração da condenação em custas em ambas as instâncias.
Ora, no âmbito do pedido de dispensa do remanescente da taxa de justiça, tem-se entendido que
cabe a este STA apreciá-lo tão só no que respeita ao recurso (processo autónomo, na acepção do n.º 2
do art. 1º do RCP) que a ele foi dirigida.
Por outro lado, de acordo com o disposto no n.º 7 do art. 537º do actual CPC (art. 447º-A do CPC
1961), para efeitos de condenação no pagamento de taxa de justiça, consideram-se de especial complexidade as acções e os procedimentos cautelares que: (a) contenham articulados ou alegações prolixas;
(b) digam respeito a questões de elevada especialização jurídica, especificidade técnica ou importem
a análise combinada de questões jurídicas de âmbito muito diverso; ou (c) impliquem a audição de
um elevado número de testemunhas, a análise de meios de prova complexos ou a realização de várias
diligências de produção de prova morosas.
Assim, a simplicidade ou a menor complexidade não se confundem com a simples regularidade
do processo ou com a ausência de anomalias e incidentes processuais, sendo que também no que se
refere à conduta das partes, não obstante a possibilidade de relevância negativa do que seja de considerar desnecessário, impertinente ou dilatório, tudo o mais cairá, em regra, no âmbito da normalidade
da intervenção das partes no processo judicial.
No caso, constatamos que a tramitação processual foi, no essencial, uma tramitação regular:
-no presente recurso, “rectius”, no recurso que veio a ser decidido no acórdão cuja reforma ora
se pede, ocorreu a seguinte tramitação:
-foi interposto recurso da decisão da primeira instância, tendo a recorrente formulado 12 conclusões que culminaram 11 páginas de alegações;
-foram apresentadas contra-alegações com 61 conclusões;
-foi emitido parecer pelo Ministério Público com extensa fundamentação ao longo de 6 páginas;
-a elaboração do acórdão, porque contendia com aplicação do direito nacional e comunitário e
ainda com a interpretação de acórdãos do Tribunal de Justiça e acórdãos deste Supremo Tribunal não
pode ser considerada de menor complexidade ou simples.
Se não é de concluir que estejamos perante uma acção de especial complexidade, precisamente
porque a matéria em causa já não era nova, também não pode concluir-se que estejamos, para efeitos
desta dispensa de taxa, perante uma causa simples ou de menor complexidade.
Neste contexto, não se nos afigura, que estejam preenchidos os requisitos exigidos pelo mencionado
n.º 7 do art. 6º do RCP, para que possa dispensar-se o pagamento do remanescente da taxa de justiça.
Acresce que, dado o aditamento (operado pelo art. 2º da Lei n.º 7/2012, de 13/2) deste n.º 7 ao art. 6º
do RCP, passa precisamente a poder (e a dever) atender-se ao falado limite máximo de 275.000,00 Euros
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e a poder dispensar-se o pagamento do remanescente da taxa de justiça, não se vendo, portanto, que
ocorra, nesta vertente, violação dos invocados princípios constitucionais. (1)
Ponto é que se verifiquem os também apontados requisitos para tal dispensa: (i) especificidade da
situação que justifique a dispensa; (ii) valoração e ponderação (por parte do juiz, e de forma fundamentada) no sentido de que, atendendo designadamente à complexidade da causa e à conduta processual
das partes, é de dispensar o pagamento do dito remanescente.
Requisitos que, como acima se disse, não se verificam no presente caso.
Face ao exposto, decide-se indeferir o pedido de reforma, quanto a custas, do acórdão proferido
nos autos a fls. 1361 a 1390.
Custas incidentais pela recorrente, com taxa de justiça que se fixa em uma UC.
D.N.
Lisboa, 17 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Pedro Delgado — Casimiro Gonçalves.
(1) 1 - No acórdão n.º 421/2013, de 15/7/2013, processo n.º 907/2012, in DR, 2ª série - n.º 200, de 16/10/2013, pp. 31096
a 31098, o Tribunal Constitucional havia julgado inconstitucionais, por violação do direito de acesso aos tribunais, consagrado
no art. 20º da CRP, conjugado com o princípio da proporcionalidade, decorrente dos arts. 2º e 18º, n.º 2, segunda parte, da
CRP, as normas contidas nos arts. 6º e 11º, conjugadas com a tabela I-A anexa, do Regulamento das Custas Processuais, na
redacção introduzida pelo DL n.º 52/2011, de 13/4, (anteriormente, portanto, à alteração introduzida pela Lei n.º 7/2012, de
13/2) quando interpretadas no sentido de que o montante da taxa de justiça é definido em função do valor da acção sem qualquer limite máximo, não se permitindo ao tribunal que reduza o montante da taxa de justiça devida no caso concreto, tendo em
conta, designadamente, a complexidade do processo e o carácter manifestamente desproporcional do montante exigido a esse
título. N este mesmo sentido se decidira já nos acs. desta Secção do STA, de 31/10/12 e de 26/4/2012, nos procs. nºs. 0819/12
e 0768/11, respectivamente.

Acórdão de 17 de Setembro de 2014.
Assunto:
Benefícios fiscais.
Sumário:
I – De acordo com o decidido pelo acórdão do STA de 23 Janeiro de 2013 em julgamento ampliado nos termos do artigo 148 do CPTA no processo 968/12 e que
deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013 a aquisição
de unidades de alojamento num empreendimento turístico ainda que integradas
no empreendimento em causa e por isso afectas à exploração turística não pode
beneficiar das isenções consagradas no artigo 20 n-º1 do DL 423/83.
II – Tal interpretação do artigo 20 do DL 423/83 não viola qualquer princípio constitucional.
Processo n.º 1228/13-30.
Recorrente: A………………..
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Fonseca Carvalho.
Acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
RELATÓRIO:
Não se conformando com a sentença do TAF de Loulé que julgou improcedente a impugnação
judicial deduzida por A……………….. contra a decisão da Subdirectora Geral da Direcção de Serviços
do IMT de 05 07 2012 que lhe indeferiu o recurso hierárquico que interpôs contra o acto do chefe de
Serviço de Finanças de Loulé 2 que manteve as liquidações de IMT e Imposto de selo referente à aquisição da fracção autónoma com o artigo matricial 12988 veio o impugnante dela interpor recurso para
a Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal formulando as seguintes conclusões:
A. Os benefícios fiscais invocados pelo recorrente
1. De acordo com o n.º 1 do artigo 20 do Dec Lei 423/83 de 05 Dezembro as aquisições de prédios
ou de fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística
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ainda que atribuída a título prévio, desde que se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para
a abertura ao público do empreendimento são isentas de IMI e o imposto de selo é reduzido a 1/5
2. A aplicação do supra citado DL 423/83 deve ser conjugada com o RJIEFET3. Nos termos do artigo 45 n.º 3 do RJIEFET quando o empreendimento se encontre em regime de
propriedade plural, como no caso em apreço, a entidade exploradora deve obter de todos os proprietários
um título jurídico que a habilite à exploração da totalidade das unidades de alojamento.
4. Nos empreendimentos em propriedade plural existem tantos direitos de propriedade quantas
as unidades de alojamento autónomas que, no seu todo, constituem o empreendimento sendo cada
proprietário contitular do empreendimento turístico.
5. De acordo com o artigo 45 e s.s. do RJIEFET nomeadamente os artigos 52/1 e 54, um empreendimento turístico em propriedade plural apenas se considera instalado quando i) esteja emitido um
título constitutivo ii) assinada a escritura publica de compra e venda iii) desenvolvida a exploração
turística na totalidade do empreendimento.
6. Sendo certo para o recorrente que o requisito referido no ponto iii) do ponto supra apenas pode
verificar-se após a celebração da totalidade dos contratos de cessão de exploração turística,
7. Ora quando o recorrente adquiriu a sua fracção – que foi a primeira aquisição dessa mesma
fracção que se encontrava em estado nova – ainda existiam fracções ou unidades de alojamento que
não tinham cedido a exploração turística ao B…………… pelo que desde logo este não se encontrava
ainda instalado.
B. Instalação de um empreendimento turístico
8. Como se vê a questão essencial consiste em saber se a primeira compra de uma fracção autónoma
de um prédio para o qual se encontra aprovada a instalação de um empreendimento turístico constitui ou
não uma aquisição destinada à instalação de um empreendimento qualificado de utilidade turística.
9. Apesar de o RJIEFET não conter uma definição do conceito “instalação” no âmbito de empreendimentos turísticos este é-nos fornecido indirectamente pela análise conjugada das disposições
aplicáveis.
10. Desde logo e tal como previsto no n.º8 do artigo 30 do RJIEFET por norma a instalação dos
empreendimentos turísticos é faseada, isto é, não ocorre de forma imediata e unitária quando se atribui
o alvará de utilização turística mas sim de forma progressiva à medida que vão sendo vendidas as
fracções e a exploração é cedida ao empreendimento.
11. Nestes casos a instalação fica perfeita após a aquisição de cada fracção e com a celebração
de contratos de exploração turística de todas as fracções do empreendimento que os adquirentes têm
obrigatoriamente que celebrara com a entidade exploradora permitindo que o empreendimento fique
apto a funcionar e a ser explorado para fins turísticos nos termos da licença que lhe foi atribuída.
12. Assim a aquisição das fracções e a cedência da exploração são as etapas finais do processo
de instalação que permitirá ao empreendimento entrar em funcionamento e explorar cada fracção a
para fins turísticos.
13. O principal motivo que presidiu à concessão destes benefícios fiscais foi incentivar os investimentos turísticos.
14. Quem normalmente realiza um investimento turístico são os adquirentes das fracções através
do pagamento do sinal no âmbito dos contratos-promessa
15. O promotor imobiliário que a maior parte das vezes é o próprio construtor realiza apenas um
negócio imobiliário de construção e venda de fracções destinadas a serem detidas em propriedade plural
e depois explorada para fins turísticos
16. São apenas os adquirentes quem através do seu investimento tornam possível a conclusão dos
edifícios e a sua instalação e posterior funcionamento dos empreendimentos.
17. Sendo exactamente estas aquisições que o legislador quer incentivar através do benefício
fiscal em causa nestes autos.
18. Tal como sucedeu quando para incentivar a transacção de imóveis de luxo o legislador decidiu
concede autorizações de residência a cidadãos estrangeiros que adquiriram propriedades em Portugal
com valor superior a €500.000 e não benefícios ao construtor desses imóveis
19. De outra forma o legislador apenas contribuiria para o aumento da construção prescindindo de
ganhos relevantes para a economia nacional em sede de IMT sem obter qualquer ganho porquanto as
fracções dificilmente são comercializadas, a instalação não chega a maior parte das vezes a completar-se
e muitos empreendimento nunca ficam aptos a ser explorados e a gerar postos de trabalho e receitas.
20. Em vez disso parece ao recorrente que o que o legislador pretendeu foi fomentar o mercado
para que os construtores possam decidir avançar com o negócio imobiliário que permitirá o investimento
turístico pelos adquirentes das unidades de alojamento.
21. Devemos presumir que o legislador adoptou a solução mais adequada pelo que será forçoso
concluir que foi esta a que o legislador concebeu.
22. Em suma só após a comercialização de cada fracção ou unidade de alojamento e a celebração
de contratos de exploração turística por parte dos proprietários de cada uma delas é que a instalação fica
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completa e as fracções ficam aptas a funcionar e a ser exploradas turisticamente na esteira do estatuto
que lhes foi concedido.
Por todos estes motivos a decisão da 1ª instância deve ser revogada por não ser correcta e justa.
Requer-se a revogação do decidido em 1ª instância reconhecendo os benefícios fiscais invocados
pelo recorrente para efeitos de IMT e devolvendo-se o IMT e o excedente de Imposto de Selo pagos.
Não houve contra alegações
O Mº Pº pronuncia-se pelo não provimento do recurso
Colhidos os vistos cumpre decidir:
FUNDAMENTAÇÃO:
De facto:
Foi a seguinte matéria de facto que o tribunal “a quo” deu como provada e não questionada pelas
partes:
1. Em 05 de Março de 2009 a Câmara Municipal de Loulé emitiu o alvará de licença de utilização
turística n.º43 relativo ao B…………………….. cfr folhas 36 dos autos.
2. O B………………….. é um empreendimento turístico com propriedade horizontal.
3. Em 25 de Fevereiro de 2011 na 2ª Série do Diário da República foi publicado o Despacho do
Secretário de Estado do Turismo n.º 3 716/2011 no qual além do mais foi decidido “1 atribuir utilidade
turística a título definitivo no Aldeamento Turístico B…………………… de 5 estrelas e 2 fixar a validade da utilidade turística em sete anos contados da data do título ou seja até 04 Setembro de 2015
4. No dia 10 de Setembro de 2009 A………………… adquiriu a fracção autónoma designada
pelas letras BO destinada a habitação no âmbito de serviços de exploração turística que faz parte do
Aldeamento Turístico B…………………. cfr folhas 17 dos autos
5. Também em 10 de Setembro de 2009 o impugnante celebrou com B………………….. na qualidade de entidade exploradora um acordo designado “contrato de exploração turística do Aldeamento
B………………….. relativo à fracção autónoma identificada em 4 folhas 26.
6. Em 09 Setembro de 2009 foi emitida a liquidação de IMT – acto impugnado - relativa à aquisição referida em 4 no montante de € 30.550,00 folhas 22
7. Também em 09 Setembro de 2009 foi emitida a liquidação de Imposto de Selo – acto impugnado – relativa à aquisição referida em 4 no montante de €3760,00
8. Em 21 de Outubro de 2010 o chefe de serviço de finanças de Loulé 2 indeferiu a reclamação
graciosa deduzida pelo impugnante contra as liquidações referidas em 6 e 7 folhas 25 a 42 da Reclamação graciosa
9. No dia 05 de Julho de 2012 a Subdirectora Geral dos Serviços do IMT indeferiu o acto impugnado – o recurso hierárquico que o impugnante deduzira contra aquela decisão cfr folhas antepenúltima
do apenso.
De Direito:
Foi perante esta factualidade que o mº juiz do Tribunal “a quo” se debruçou, com vista a decidir
se o impugnante teria ou não direito ao benefício fiscal previsto no artigo 20 do DL n.º 423/83 de 05
Dezembro
Para tanto importava segundo decidir se a primeira aquisição da fracção autónoma em causa destinada a exploração turística e comprovadamente integrada em empreendimento turístico de propriedade
plural a que fora atribuído o estatuto de utilidade turística integrava ou não a fase de instalação desse
empreendimento.
Considerando que os benefícios fiscais sob apreço são de aplicação automática por resultarem
directamente da lei, analisando o disposto no artigo 20 do DL 423/83 o m.º juiz considerou ser necessário
para que o impugnante pudesse beneficiar da isenção de IMT e do Imposto de Selo verificarem-se os
seguintes requisitos da isenção:
1º Integrar-se a fracção adquirida na fase de instalação de empreendimento turístico qualificado
como de utilidade turística
2º Ser válido o estatuto de utilidade turística, e
3º Verificar-se e observância do prazo fixado para abertura ao público do empreendimento.
Pelo que importava precisar o conceito de instalação para tais efeitos.
De acordo como o disposto no artigo 23 DL 39/2008 de 07 de Março o conceito de instalação
de um empreendimento turístico integra um conjunto de actos jurídicos e de procedimentos necessários ao licenciamento das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento
turístico e bem assim a obtenção dos títulos que o habilitem a funcionar e a ser explorado para fins
turísticos.
Decorrendo da analise deste conceito e dos factos provados que a fracção adquirida já integrava
aquando da aquisição pelo impugnante empreendimento qualificado de utilidade turística o m.º juiz
recorrido considerou que esta aquisição não podia ser encarada como impulso à construção de empreendimento de utilidade turística, não podendo por isso considerar-se como acto jurídico elemento
constitutivo do conceito de instalação –
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Por tal motivo o mº juiz julgou improcedente a impugnação:
A recorrente como se verifica do teor das suas alegações e conclusões não se conforma com esta
decisão e considera contrariamente ao decidido que a aquisição da fracção em causa não pode deixar
de integra o conceito de instalação de empreendimento turístico e como tal beneficiária das isenções
invocadas pois só após a comercialização de cada fracção ou unidade de alojamento e a celebração
de contratos de exploração turística por parte dos proprietários de cada fracção é que a instalação fica
completa e as fracções aptas a funcionar e a ser exploradas turisticamente.
Porque esta questão foi já objecto de apreciação em múltiplos casos por este Supremo Tribunal e
não se vendo razões para alterar a doutrina sufragada face aos factos dados como provados chamamos
à colacção o acórdão do STA de 14 05 2013 que passamos a transcrever na parte que ao nosso caso
interessa:
“Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
4.1.1. Quanto à questão do conceito de instalação para efeitos dos benefícios a que se refere o
art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12:
Como se disse, a questão foi apreciada e decidida no acórdão de 23/1/2013, proferido em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes desta Secção de Contencioso Tributário, ao abrigo
do disposto no art. 148º do CPTA, o qual, por decisão tomada pela maioria dos Juízes Conselheiros
em exercício na Secção, uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos:
«O conceito de «instalação», para efeitos dos benefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do
Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta-se à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois de devidamente licenciadas as respectivas
operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que se dedicam à actividade de promoção/
criação dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas em empreendimentos construídos/
instalados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não
com a «instalação»».
Tendo o presente relator subscrito tal jurisprudência, cumpre agora reiterá-la, considerando
que, como tem vindo a ser afirmado por este STA em ulteriores acórdãos em que a mesma questão se
colocou, «tendo em conta a suprema importância da uniformidade da jurisprudência no âmbito interno
dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das relações jurídicas a que o direito
deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 do Código Civil ─ ao impor ao
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma
interpretação e aplicação uniformes do direito ─ cumpre aderir a essa orientação jurisprudencial e
aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma abreviada mas elucidativa,
no respectivo «sumário» cujo teor é o seguinte:
«I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que
as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das
leis”, sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos
de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro
decorrer directamente da lei” (art. 11.º, n.ºs 1 e 2, da LGT).
II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, estabelecido no Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme
o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem
como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística
(cfr. Capítulo IV, arts. 23.º ss).
III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do Decreto-Lei
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender-se como referindo-se precisamente à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.
IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/instalados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a
«instalação».
V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes e
ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam-se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro,
relativo às operações necessárias a pô-lo em funcionamento e a explorá-lo, sendo que a venda das
unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.
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VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de
pagamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou
unidades de alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam
adquiridas em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.
VII – Quem adquire as fracções não se torna um co-financiador do empreendimento, com a
responsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi
posto no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para
seu uso exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos
em propriedade plural).
VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à construção/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do
Decreto-Lei n.º 423/83.
IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e
também literal das normas jurídicas em causa.
X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que
porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contributiva que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um
interesse público relevante».
4.1.2. Nesta vertente, os recorrentes não trazem ao processo novas razões, alegando, em síntese,
por um lado, que o julgador devia ter seguido os objectivos constantes da introdução do Decreto-Lei
n.º 423/83 e fazer uma interpretação mais actualizada dos princípios dele constantes, o que conduziria a uma decisão de sentido oposto àquela a que chegou e, por outro lado, alegam que a sentença
recorrida e o acórdão em que a mesma se baseia enfermam de confusão conceptual entre os conceitos
de exploração e instalação, por falta de percepção da realidade económica subjacente à instalação
de um empreendimento turístico. O essencial da tese que defendem coincide com a tese que consta dos
votos de vencido lavrados no referido acórdão.
Assim, em face do art. 8º, n.º 3, do Código Civil, e tendo em conta que, desde a prolação daquele
acórdão, a questão tem vindo a ser apreciada e decidida uniformemente e com o mesmo sentido decisório em vários outros acórdãos desta mesma Secção, impõe-se, em respeito pela citada orientação
jurisprudencial, julgar improcedente o recurso e confirmar a sentença recorrida”
Porque se concorda com a doutrina anteriormente expendida que a sentença recorrida igualmente
sufragou acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 17 de Setembro de 2014. — José Maria da Fonseca Carvalho (relator) — Ascensão
Lopes – Dulce Neto.

Acórdão de 17 de Setembro de 2014.
Assunto:
Custas. Valor. Processo pendente. Regulamento das custas processuais.
Sumário:
I - O valor da Unidade de Conta a considerar para os processos tributários pendentes
em 19-4-2009, data da entrada em vigor genérica do DL n.º 34/2008, de 26 de
Fevereiro, é o que resulta do artigo 22.º deste diploma, na redacção dada pelo
DL n.º 181/2008, de 28 de Agosto.
II - O disposto no n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2012 de 13 de Fevereiro não contraria,
antes confirma, tal entendimento jurisprudencial.

2947
Processo n.º 1406/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………., Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.
1-Relatório
O Representante da Fazenda Pública, notificado do Douto despacho de 08/01/2013 que lhe fixou
o montante de custas a pagar e com este não se conformando, veio interpor Recurso do mesmo para o
Supremo Tribunal Administrativo, nos termos do n.º 2 do art.º 285º do CPPT.
Apresentou para tanto alegações com as seguintes CONCLUSÕES:
1) No caso dos presentes autos, estamos perante um processo judicial de impugnação, o qual deu
entrada em juízo no ano de 2004.
II) No ano de 2004 o valor da Unidade de Conta era de € 89,00, conforme previsto no art. 6º
do DL 212/89 de 30 de Junho (e cf. art. 5º n.º 2 do mesmo DL 212/89 de 30 de Junho - alterado pelo
art. 31º do DL n.º 323/01 de 17/12).
III) Determina o artigo 5º n.º 3 do Regulamento das Custas Processuais (RCP), na redacção dada
pela Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, que o valor correspondente à UC (unidade de conta processual — em
que é expressa a taxa de justiça, cf. art. 5º n.º 1 do RCP) para cada processo se fixa no momento em
que o mesmo se inicia, independentemente do momento em que a taxa deva ser paga.
IV) Deste modo, o valor da taxa de justiça devido nestes autos, de 10 UCs, não deverá ser no
montante de € 1020,00, considerado no despacho ora recorrido, antes deverá ser de €890,00.
V) Correspondendo o valor de €890,00 ao resultado da multiplicação de 10 x €89,00 (valor da
UC no momento em que o processo se iniciou, como acima se refere).
VI) Pelo que, tendo a Fazenda Pública procedido ao pagamento integral da taxa de justiça devida
nos autos, de € 890,00, calculada de acordo com as regras que expressamente decorrem da lei, não lhe
cabe proceder a qualquer pagamento adicional.
VII) O despacho recorrido, ao assim não entender, apresenta-se ilegal por desconformidade com
os preceitos acima assinalados, não merecendo por isso ser confirmado.
Termos em que, com o mui douto suprimento de V. Exas., deverá ser considerado procedente o
recurso e revogado o douto despacho recorrido, como é de Direito e Justiça.
O Ministério Público emitiu parecer do seguinte teor:
A recorrente acima identificada vem sindicar a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Sintra, exarada a 24, em 08 Janeiro de 2013.
A decisão recorrida notificou a recorrente para proceder ao pagamento do montante de taxa de
justiça em falta, no entendimento de que a taxa de justiça devida é de € 1020,00 e não de € 890,00.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 690, que, como é sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 690.º/l do CPC, e que aqui
se dão por inteiramente reproduzidas.
Não houve contra - alegações.
A nosso ver o recurso merece provimento.
Estamos perante um processo de impugnação judicial instaurado em 2004 (fls.2), pelo que é devida
taxa justiça no montante de 10 UC (artigos 5.º e 6.º e Tabela 1- A do RCP).
O valor correspondente à UC por cada processo, tal como é definido no artigo 1.º/2 do RCP, fixa-se
no momento em que se inicia, independentemente do momento em que a taxa deve ser paga (artigo 5.º/3
do RCP, na redacção da Lei 7/20 12, de 13 de Fevereiro).
No ano em que se iniciou o presente processo (2004), a UC era de € 89,00, nos termos do estatuído no artigo 6.º do DL 212/89, de 30 de Junho e 5.º/2 do mesmo DL, na redacção, alterado pelo
DL 323/01, de 17 de Dezembro.
Ora, sendo a taxa de justiça devida no montante de € 10 UC, o valor a pagar é de € 890,00 (10 X 89)
e não de € 10120,00 (10X102), como determinou o despacho recorrido.
Portanto, a recorrente procedeu ao pagamento da taxa devida.
A decisão recorrida merece, salvo melhor juízo, censura.
Termos em que deve dar-se provimento ao presente recurso jurisdicional e revogar-se o despacho
recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2- Fundamentação
Mostram os autos:
a) Que a sra. Oficial de Justiça, em 20/12/2012, com a abertura de vista nos autos, expressou:
“(…) a impugnada AT — Autoridade Tributária e Aduaneira, tendo sido devidamente notificada
nos termos e para os efeitos do disposto do n.º 2 do art. 15º do R.C.P., na redacção dada pela Lei
7/2012 de 13/02, procedeu ao pagamento da taxa de justiça devida nos presentes [autos] de montante
inferior ao devido (taxa devida 10 UC’= 1020,00€ e não 890,00€ conforme conta a fls. 210).”, após
o que foi promovida a notificação da Fazenda Pública para efectuar o pagamento.
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b) Foi proferido despacho judicial a fls. 214 a determinar a notificação da Fazenda Pública para
efectuar o pagamento a que se refere a informação de fls. 213 tendo esta reagido esta interpondo o
presente recurso.
c) No caso dos presentes autos, estamos perante um processo judicial de impugnação, o qual deu
entrada em juízo no ano de 2004.
3- DECIDINDO NESTE STA
A questão a decidir:
É a de saber qual o valor da Unidade de Conta (UC) para efeitos da taxa de justiça devida nos presentes autos pela Fazenda Pública: o que vigorava à data em que se iniciou o processo (2004) - 89€ - como
sustenta a recorrente, ou, como decidido, o seu valor actual – 102€.
Apreciando:
Trata-se de questão já resolvida por este STA nos acórdãos de 05/02/2014 e de 02/07/2014 tirados,
respectivamente, nos recursoso1568/13 e 0253/14, sendo que o ora relator interveio no primeiro dos
mencionados arestos como 1º Adjunto.
Do valor da UC aplicável
A decisão recorrida julgou aplicável à determinação do valor da UC atendível nos processos
iniciados antes da entrada em vigor do Regulamento das Custas Processuais (ou seja, antes de 20 de
Abril de 2009) o seu valor actual – 102,00 € -.
Alega a recorrente que relativamente a todos os processos pendentes ou iniciados após a entrada
em vigor do RCP todos os montantes cuja constituição da obrigação de pagamento ocorra após a entrada
em vigor da presente lei, nomeadamente os relativos a taxas de justiça, a encargos, a multas ou outras
penalidades, são calculados nos termos previstos no Regulamento das Custas Processuais, na redacção
que lhe é dada com a presente lei e de acordo com o disposto no n.º 3 do art. 5.º do RCP, normativo
através do qual é fixado o valor da UC, para efeitos de pagamento de taxa de justiça, de encargos, de
multas ou outras penalidades, o valor correspondente à UC para cada processo, tal como definido no
n.º 2 do art. 1.º, fixa-se no momento em que o mesmo se inicia, independentemente do momento em
que a taxa deva ser paga.
Defende, pois, que o valor da UC nos presentes autos fixou-se na data em que se iniciou o procedimento judicial, em 2004, tendo nessa data a UC o valor de 89,00€.
Ora, com a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012 de 13 de Fevereiro (que procedeu à sexta alteração
ao Regulamento das Custas Processuais - RCP), estabelece no seu artigo 8.º (Aplicação no tempo),
de forma expressa, também para os processos pendentes (cfr. o n.º 2), que: Todos os montantes cuja
constituição da obrigação de pagamento ocorra após a entrada em vigor da presente lei, nomeadamente
os relativos a taxas de justiça, a encargos, a multas ou a outras penalidades, são calculados nos termos
previstos no Regulamento das Custas Processuais, na redacção que lhe é dada pela presente lei (cfr. o
n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2002).
Importa pois saber a que momento se reporta o valor correspondente à UC aplicável: se ao do
início do processo, solução hoje consagrada no artigo 5.º, n.º 3 do RCP, se ao do trânsito em julgado
da decisão, solução consagrada na legislação pretérita e hoje revogada, em vigor à data da instauração
da impugnação.
Tal como nos acórdãos supra citados entende-se que o valor correspondente à UC aplicável é o
que resulta do artigo 22.º DL n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro, na redacção dada pelo DL n.º 181/2008,
de 28 de Agosto ou seja: no caso dos autos de (102€). A interpretação propugnada pela Recorrente
Fazenda Pública do artigo 8.º n.º 3 da Lei n.º 7/2012 em conjugação com o n.º 3 do artigo 5.º do Regulamento das Custas Processuais, conduziria, a final, não à aplicação das disposições de tal Regulamento
aos processos pendentes à data da sua entrada em vigor, mas à aplicação das disposições (revogadas
pela alínea f) do n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro) dos artigos 5.º
e 6.º do Decreto-Lei n.º 212/89, de 30 de Junho (em conjugação com os artigos 1.º dos Decretos-Lei
n.º 242/2004, de 31 de Dezembro e n.º 238/2005, de 30 de Dezembro), quanto à forma de cálculo da
UC, solução, esta, contraditória com o próprio teor do n.º 3 do artigo 8.º da Lei n.º 7/2012 e que não
parece, pois, ter sido pretendida pelo legislador.
Improcede, pois, a alegação e a pretensão da recorrente, sendo de confirmar a decisão recorrida,
que não merece censura.
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, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 17 de Setembro de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques
da Silva.
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Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Taxa de Exibição de Publicidade. Estrada Nacional. Licenciamento. Competência.
Sumário:
Depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A
deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de
mensagens publicitárias, uma vez que a sua intervenção se limita à emissão de parecer, obrigatório e não vinculativo, no âmbito do procedimento de licenciamento,
da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei
n.º 97/88.
Processo n.º 66/14-30.
Recorrente: EP – Estradas de Portugal, S.A.
Recorrido: A………………….., S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1 – RELATÓRIO
EP – Estradas de Portugal, S.A., melhor identificada nos autos, deduziu Impugnação Judicial,
contra o acto de liquidação da taxa pela fixação de publicidade à margem da EN 12 ao KM 9+800D
e ainda EN 12 ao KM 9+810D; EN 12 ao KM 9+820D; EN 12 ao KM 9+830D, no Porto, no valor
global de 5.906,16€.
Por sentença de 25 de outubro de 2013, o TAF do Porto, julgou procedente a impugnação judicial
anulando consequentemente a liquidação da taxa de publicidade.
Reagiu a Estradas de Portugal, S.A., interpondo o presente recurso cujas alegações integram as
seguintes conclusões:
«I - Pretende a Recorrida através da presente ação obter a declaração de anulabilidade da taxa
liquidada pela Delegação Regional do Porto, no valor de 5.906,16€, pela afixação de publicidade à
margem da EN 12 ao KM 9+800D, no Porto, imputando ao mencionado ato o vicio de incompetência
absoluta.
II - A Recorrida defende, além de outros dois fundamentos (caducidade da liquidação e inconstitucionalidade da taxa) que a competência para licenciar a publicidade afixada à margem das estradas
nacionais está atribuída, exclusivamente, às câmaras municipais, enquanto a Recorrente advoga que a
mesma não está excluída dos poderes que lhe foram concedidos, podendo consubstanciar um acto de
licenciamento ou de autorização.
III - É muito importante ter em conta, que o legislador, apesar de discordar da afixação da publicidade à margem das estradas nacionais por razões estéticas e de salvaguarda da segurança rodoviária,
admitiu-a (tolerou-a) desde que permitida (licenciada/autorizada) por entidade competente (a Recorrente
no caso) e depois de paga a respetiva taxa (proibição relativa).
IV - Ora, resulta da atual legislação que:
a) Fora dos aglomerados urbanos o legislador não permite a afixação de publicidade, pelo que
a questão do licenciamento só se coloca nos casos de exceção ao regime de proibição (alínea a) do
artigo 4.º do DL 105/98);
b) Dentro dos aglomerados urbanos, existe um concurso aparente ou real de competências sobre o
licenciamento da publicidade, apesar de ser evidente que os terrenos à margem das estradas nacionais
estão dentro da zona de proteção sobre os quais se verificam permissões condicionadas à aprovação,
autorização ou licença da JAE (faixa de respeito) (cfr: alínea b), do artigo 3.º do DL 13/71).
V - Por sua vez, a competência da Recorrente para conceder licença e liquidar as taxas devidas pela
implantação de tabuletas ou objetos de publicidade à margem das estradas nacionais (OUTDOORS),
decorre da conjugação da seguinte legislação:
a) A Lei 97/88 no artigo 1º, n.º 1, prevê que a afixação de mensagens publicitárias obedece às
regras gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades competentes;
b) No n.º 2, daquele artigo 1.º, é dito que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete às câmaras municipais...”
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c) A Lei 97/88 (tal como o anterior DL 637/76) não revogou o DL 13/71 quanto ao poder concedido à JAE para licenciar a aposição de publicidade na denominada zona de proteção à estrada (cfr:
artigos 1º, 2º, 3º, 10º e 15º, todos do DL 13/71).
VI - E mesmo que se aceite a concorrência de duas competências (duas jurisdições) com a intervenção de duas entidades distintas no mesmo procedimento, ela resulta das diferentes atribuições que
cada uma destas entidades assegura.
VII - Assim, compete às Câmaras Municipais a definição dos critérios de licenciamento para
salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, nos termos do n.º 2, do artigo 1.º da Lei n.º 97/88,
enquanto à Recorrente lhe cabe averiguar se a estrada ou a perfeita visibilidade de trânsito não são
afetadas (cfr: n.º 1, do artigo 12º do DL n.º 13/71 de 23 de Janeiro).
VIII - É que os serviços prestados pelas Câmaras e pela EP não são os mesmos, pelo que não se
podem confundir.
IX - Por isso, a intenção do legislador ao publicar o DL 637/76 e depois a Lei 97/88, foi, inequivocamente, a de salvaguardar o regime especial previsto nas normas de proteção às estradas nacionais,
mais propriamente no DL 13/71 de 23 de janeiro.
X - Ao decidir como decidiu, o tribunal a quo violou o constante nos artigos 3.º, alínea b); 10.º,
n.º 1, alínea b); 12.º e alínea j), do n.º 1, do 15.º, todos do DL 13/71 de 23 de janeiro, acabando por
perfilhar solução oposta à jurisprudência maioritária deste tribunal.
NESTES TERMOS,
E nos que V. Ex.as mui doutamente suprirão, deverá ser revogada a sentença recorrida, ordenando-se ao TAF do Porto que proceda à apreciação das outras duas questões, assim se fazendo, como sempre,
inteira e sã JUSTIÇA.»
Contra alegou a entidade recorrida, A………………….., SA, concluindo da seguinte
forma:
«1. A competência para licenciar toda e qualquer publicidade cabe exclusivamente às câmaras
municipais, nos termos do artigo 2º da Lei 97/88, cabendo à Recorrente apenas dar parecer prévio, a
solicitação das câmaras, quando a publicidade se deva localizar em local sob sua jurisdição;
2. A necessidade de dar parecer não transforma a Recorrente em entidade licenciadora;
3. Com a Lei 97/88 teve inequivocamente o legislador intenção de revogar toda a demais legislação relativa a licenciamento de publicidade, e portanto também as normas do DL 13/71 que a esta se
referem, caso se entenda que não estavam essas normas já revogadas pelo DL 637/76, que pretendeu
regular toda a matéria relativa a licenciamento de publicidade junto a estradas nacionais, como consta
até do respectivo preâmbulo;
4. O DL 637/76 estabeleceu que a competência para licenciar publicidade dentro de aglomerados
urbanos cabia às câmaras municipais, e que fora dos aglomerados urbanos apenas seria permitida em
casos ali especificamente contemplados;
5. O DL 637/76, a não se considerar tacitamente revogado pela Lei 97/88, foi expressamente
revogado pela Lei 30/2006 (art. 37º alínea j);
6. A revogação do DL 637/76 não fez renascer as normas do DL 13/71, nos termos do artigo 7º
nº4 do C. Civil;
7. O campo de aplicação dos artigos 10º n.º 1 alínea b) e da alínea j) do artigo 15º, ambos do
DL 13/71, ficou, com a revogação parcial daquelas normas, restringido a tabuletas;
8. Ao contrário do afirmado pela Recorrente, a Lei 97/88 não faz depender o licenciamento camarário de qualquer outro prévio licenciamento;
9. A Lei 97/88 não fez desaparecer, contrariamente ao afirmado pela Recorrente, as normas de
protecção às estradas nacionais, antes passando a regular essa protecção por forma diferente;
10. Não é verdade que a Lei 97/88 atribua a quem quer que seja competência para licenciar obras
em locais sob jurisdição da Recorrente, permanecendo intocada a competência da Recorrente no que
respeita a obras;
11. A Recorrente sempre licenciou, ainda que não o pudesse fazer, publicidade fora de aglomerados
urbanos, apesar do DL 105/98, que caiu em desuso, pelo que a invocação deste por parte da Recorrente
nos termos em que o faz constitui abuso de direito, na modalidade de venire contra factum proprium;
12. Não corresponde ao legislado que às câmaras municipais apenas caiba definir critérios de
salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental;
13. Da actualização das taxas estabelecidas no artigo 15º do DL 13/71 efectuada em 2004 e em
diploma que apenas visou proceder à actualização do valor das taxas, mantendo inalterado todo o demais conteúdo daquele artigo 15º n.º 1, não pode concluir-se que o legislador considerasse em vigor
ou pretendesse repor em vigor legislação por ele já anteriormente revogada;
14. Por desnecessidade face à decisão proferida, o tribunal “a quo” não conheceu de todos os
fundamentos invocados pela Impugnante;
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15. O tribunal considerou não provados factos que são pertinentes para apreciar questões que
se pretende, subsidiariamente, que sejam conhecidas por esse Venerando Tribunal, nos termos do
artigo 636º do Novo C. P. Civil;
16. Relativamente aos factos pertinentes para apreciação da invocada caducidade do direito a
liquidar as taxas em causa nos autos, foi o tribunal a quo que sobre eles impediu a produção de prova
ao decidir, por despacho, que não se lhe afigurava útil a inquirição das testemunhas arroladas;
17. O tribunal a quo considerou ser matéria de direito ou conclusiva o saber-se se os locais de
implantação da publicidade em causa nos autos estão ou não dentro de aglomerado urbano, sendo
certo que a matéria não é exclusivamente de direito nem exclusivamente conclusiva, havendo que
apurar, como matéria de facto, se os locais de implantação se encontram em área urbana ou qualificada como tal;
18. Prevenindo a necessidade de apreciação dos fundamentos da impugnação não apreciados pela
decisão recorrida, e a hipótese de procedência, que se não crê, das questões suscitadas pela Recorrente,
requer-se subsidiariamente nos termos do artigo 636º do Novo C. P. Civil, que esse Venerando Tribunal
conheça dos fundamentos de que não conheceu a decisão recorrida e impugnam-se os dois apontados
pontos da matéria de facto, requerendo-se ainda, porque não constam dos autos os elementos indispensáveis à apreciação das questões suscitadas, que, considerando-se necessária a respectiva apreciação,
sejam mandados baixar os autos nos termos do n.º 3 daquele artigo 636º.»
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. 185/213, em 25 de Outubro de 2013.
A sentença recorrida julgou procedente impugnação judicial deduzida contra quatro liquidações
de taxa de publicidade, em 2010, ao abrigo do disposto no artigo 15.º/1/j) do DL 13/71, de 23 de
Janeiro, no entendimento de que a recorrida, não tem actualmente competência para a liquidação
de tais tributos.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 253/256, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 685.º/4 e 699.º/1 do NCPC, e que
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.
A recorrida contra-alegou, nos termos de fls. 271/274, que aqui, também, se dão por inteiramente
reproduzidos para todos os efeitos legais.
Resulta do probatório e dos autos que a recorrente EP, ao abrigo do disposto no artigo 15.
º/1/ j) do DL 13/71, de 23 de Janeiro e, perante a mera constatação física da existência dos painéis
de publicidade, sem promover qualquer procedimento de licenciamento, procedeu à liquidação do
sindicado tributo.
Os artigos 10.º/1/ b) e 15º/1/ j) do DL 13/71 prevêem a liquidação de taxa de publicidade por
banda da AP, no caso de licenciamento da publicidade.
Tal licenciamento está devidamente enquadrado num procedimento de licenciamento, regulado
nos artigos 16.º e 17.º do DL 13/71.
Ora, no caso em análise, temos que a EP procedeu à liquidação das taxas de publicidade à margem
de qualquer procedimento de licenciamento por si promovido.
Mas será que a EP tem, actualmente, competência para liquidar as taxas em causa?
Parece que não.
De facto, o STA, em recente acórdão de 26 de Junho de 2013, (proferido no recurso n.º 0232/13,
disponível no sitio da Internet www.dsgi.pt) relatado pela Senhora Conselheira Fernanda Maçãs, e cujo
discurso fundamentador se subscreve, sustentou que o artigo 2.º/2 da Lei 97/88 está em contradição
com o, expressamente, consagrado no artigo 10º/1/ b) do DL 13/71, na parte em que este último comete à Estradas de Portugal, EP, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona
non aedificandi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto aquele preceito degrada essa
intervenção à mera emissão de parecer obrigatório.
Assim, sustenta o STA, no citado aresto que, uma vez que foi intenção inequívoca do legislador
revogar o regime especial de licenciamento de publicidade constante do DL 13/71, depois da entrada
em vigor da Lei 97/88, a EP deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, dispondo, tão somente, de competência para a emissão de parecer, no
âmbito do procedimento de licenciamento da autoria das Câmaras Municipais, nos termos do estatuído
no artigo 2.º/2 da Lei 97/88.
A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que deve negar-se provimento ao presente recuso jurisdicional, mantendo-se a sentença
recorrida na ordem jurídica.»
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. A sociedade B…………………, LDA., NIPC ……….., com sede na Avenida ……………….,
Lote …, Lisboa, aqui Impugnante, foi notificada, na sequência de ação de fiscalização efetuada pelos
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serviços de fiscalização da EP- ESTRADAS DE PORTUGAL, SA, através dos ofícios nº3006, 3007, 3008
e 3009 datados de 08/08/2010 de Delegação Regional do Porto da EP – Estradas de Portugal, SA (junto,
respectivamente sob Docs nº1, nº2, nº3 e nº4 com a Petição Inicial, a fls. 15-32 dos autos, igualmente
constante do Processo Administrativo apenso) do seguinte, nos seguintes termos:
- Oficio 3006 (junto sob Doc. nº1 com a Petição Inicial, a fls. 15 ss. Dos autos)
Assunto: Legalização de Publicidade
EN 12/Km 9.800 D
Verificaram os nossos Serviços de Fiscalização, no local acima indicado, se encontra colocada
publicidade visível da EN 12, conforme fotografia anexa, a qual é susceptível de autorização.
De referir que a publicidade está sujeita ao licenciamento por parte da respectiva Autarquia, com
a prévia autorização da entidade com jurisdição sobre o local onde a publicidade for afixada, no caso
presente, a EP, SA.
Efectivamente, nos termos do disposto na alínea j), do nº1, do art.º 15.º do Decreto Lei n.º 13/71,
de 23 de Janeiro, com a redacção dada pelo Decreto Lei n.º 25/2004 de 24 de Janeiro, está atribuída à
EP a faculdade de autorizar a colocação de elementos publicitários cobrando a respectiva taxa.
Assim, fica V.Exa, notificado para no prazo de 20 dias úteis contados da data de recepção do
presente oficio, efetuar o pagamento da taxa na valor de 1 476,54 €, correspondente a 26 m2 X 56,79€
nesta Delegação Regional, ou remeter o pagamento em cheque visado ou vale postal via CTT, indicando
sempre e seu Numero de Identificação fiscal, Nome e Morada actualizada, findo o qual, se nada for
feito, será emitida certidão de divida e sua remessa à respectiva repartição de finanças para instauração
de execução fiscal.
As autorizações dos reclamos serão sempre concedidas, a título precário, pelo prazo máximo de
um ano e renovável por igual período, sempre que solicitado pelo requerente em requerimento efectuado
antes de expirar o prazo referido.
Concede-se, nos termos do artº 101, n.º 1 e n.º 2, do Código de Procedimento Administrativo,
o prazo de 10 dias úteis contados da data da notificação para V.exa alegar por escrito o que tiver por
conveniente quanto à notificação e, no caso de realização de audiência, fica suspensa a contagem do
prazo de 20 dias acima indicado.
Mais se informa, que decorrido o prazo de 10 dias úteis sem a apresentação da defesa, a decisão
torna-se definitiva, a qual pode ser objecto de recurso hierárquico para o Conselho de Administração
da EP ou impugnada Judicialmente nos termos gerais, podendo o processo ser consultado na sede da
Delegação Regional do Porto com a morada Indicada no cabeçalho da presente notificação.
- Ofício 3007 (junto sob Doc. nº2 com a Petição Inicial, a fls. 19 ss. dos autos)
Assunto Legalização de Publicidade
EN12 / km 9,810 D
Verificaram os nossos Serviços de Fiscalização no local acima indicado se encontra colocada
publicidade visível da EN 12, conforme biografia anexa a qual é susceptível de autorização.
De referir que a publicidade está sujeita ao licenciamento por parte da respectiva Autarquia com
a prévia autorização de entidade com jurisdição sobre o local onde a publicidade for afixada, no caso
presente, a EP, SA.
Efectivamente nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, do art.º 15.º do Decreto Lei n.º 13/71 de
23 de Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro, está atribuída
à EP a faculdade de autorizar a colocação de elementos publicitários cobrando e respectiva taxa.
Assim, fica V. Exa notificado, para no prazo de 20 dias úteis contados da data de recepção do
presente oficio, efectuar o pagamento da taxa no valor de 1 476,54 € correspondente a 26 m2 X 56.79€
nesta Delegação Regional, ou remeter o pagamento em cheque visado ou vale postal via CTT indicando
sempre o seu Número de Identificação Fiscal Nome e Morada actualizada, findo o qual, se nada for
feito, será emitida certidão de divida e sua remessa à respectiva repartição de finanças para instauração
de execução fiscal.
As autorizações dos reclamos serão sempre concedidas, a título precário, pelo prazo máximo de
um ano e renovável por igual período, sempre que solicitado pelo requerente em requerimento efectuado
antes de expirar o prazo referido.
Concede-se, nos termos do artº 101, n.º 1 e n.º 2, do Código de Procedimento Administrativo,
o prazo de 10 dias úteis contados da data da notificação, para V.exa alegar por escrito o que tiver por
conveniente quanto à notificação e no caso de realização de audiência fica suspensa a contagem do
prazo de 20 dias acima indicado.
Mais se informa, que decorrido aquele prazo de 10 dias úteis sem a apresentação da defesa,
a decisão torna-se definitiva, a qual pode ser objecto de recurso hierárquico para o Conselho de
administração da EP ou impugnada Judicialmente nos termos gerais, podendo o processo ser consultado na sede da Delegação Regional do Porto com a morada Indicada no cabeçalho da presente
notificação.
- Ofício 3008 (junto sob Doc. nº3 com a Petição Inicial, a fls. 23 ss. dos autos)
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Assunto: legalização de Publicidade
EN 12/KM 9,820 D
Verificaram os nossos Serviços de Fiscalização, no local acima indicado, se encontra colocada
publicidade visível da EN 12, conforme fotografia anexa, a qual é susceptível de autorização.
De referir que a publicidade está sujeita a licenciamento por parte da respectiva Autarquia com
a prévia autorização da entidade com jurisdição sobre o local onde a publicidade for afixada, no caso
presente, a EP, SA.
Efectivamente, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, do artº 15º. do Decreto Lei n.º 13/71 de
23 de Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro, está atribuída
à EP a faculdade de autorizar a colocação de elementos publicitários cobrando a respectiva taxa.
Assim, fica V.Exa, notificado, para no prazo de 20 dias úteis contados da data de recepção do
presente oficio, efectuar o pagamento da taxa no valor de 1 476,54 €, correspondente a 28 m2 X 56,79€
nesta Delegação Regional, ou remeter o pagamento em cheque visado ou vale postal via CTT, indicando
sempre o seu Número de identificação Fiscal Nome e Morada actualizada, findo o qual, se nada for feito,
será emitida certidão de divida e sua remessa à respectiva repartição de finanças para Instauração de
execução fiscal.
As autorizações dos reclamos serão, sempre concedidas, a titulo precário pelo prazo de um ano
e renovável por igual período sempre que solicitado pelo requerente em requerimento efectuado antes
de expirar o prazo referido.
Concede-se, nos termos do artº 101, nº1 e n.º 2, da Código de Procedimento Administrativo, o
prazo de 10 dias úteis contados da data da notificação, para V.exa alegar por escrito o que tiver por
conveniente quanto à notificação e, no caso de realização de audiência, fica suspensa a contagem do
prazo de 20 dias acima indicado.
Mais se informa, que decorrido aquele prazo de 10 dias úteis sem a apresentação da defesa, a decisão
torna-se definitiva, a qual pode ser objecto de recurso hierárquico para o Conselho de administração
da EP ou impugnada Judicialmente nos termos gerais, podendo o processo ser consultado na sede da
Delegação Regional do Porto com a morada indicada no cabeçalho da presente notificação.
- Ofício 3009 (junto sob Doc. nº4 com a Petição inicial, a fls. 23 ss. dos autos).
Assunto: legalização de Publicidade
EN 12/ km 9,830 D
Verificaram os nossos Serviços de Fiscalização, no local acima indicado, se encontra colocada
publicidade visível da EN 12, conforme fotografia anexa, a qual é susceptível de autorização.
De referir que a publicidade está sujeita a licenciamento por parte da respectiva Autarquia com
a prévia autorização da entidade com jurisdição sobre o local onde a publicidade for afixada, no caso
presente, a EP, SA.
Efectivamente, nos termos do disposto na alínea j), do n.º 1, do artº 15º. do Decreto Lei n.º 13/71
de 23 de Janeiro, com a nova redacção dada pelo Decreto Lei n 28/2004, de 24 de Janeiro, está atribuída
à EP a faculdade de autorizar a colocação de elementos publicitários cobrando a respectiva taxa.
Assim, fica V.Exa, notificado, para no prazo de 20 dias úteis contados da data de recepção do
presente oficio, efectuar o pagamento da taxa no valor de 1 476,54 €, correspondente a 28 m2 X 56.79€
nesta Delegação Regional, ou remeter o pagamento em cheque visado ou vale postal via CTT, indicando
sempre o seu Número de identificação Fiscal Nome e Morada actualizada, findo o qual, se nada for feito,
será emitida certidão de divida e sua remessa à respectiva repartição de finanças para Instauração de
execução fiscal.
As autorizações dos reclamos serão, sempre concedidas, a titulo precário pelo prazo de um ano
e renovável por igual período sempre que solicitado pelo requerente em requerimento efectuado antes
de expirar o prazo referido.
Concede-se, nos termos do artº 101, nº1 e n.º 2, do Código de Procedimento Administrativo, o
prazo de 10 dias úteis contados da data da notificação, para V.exa alegar por escrito o que tiver por
conveniente quanto à notificação e, no caso de realização de audiência, fica suspensa a contagem do
prazo de 20 dias acima indicado.
Mais se informa, que decorrido aquele prazo de 10 dias úteis sem a apresentação da defesa, a decisão
torna-se definitiva, a qual pode ser objecto de recurso hierárquico para o Conselho de administração
da EP ou impugnada Judicialmente nos termos gerais, podendo o processo ser consultado na sede da
Delegação Regional do Porto com a morada indicada no cabeçalho da presente notificação.
2. A sociedade B…………………………….., LDA pronunciou-se em sede de audiência prévia
(através dos requerimentos datados de 18/08/2010) que junta sob Doc.s nº5, n.º 6, n.º 7 e n.º 8 com a
Petição Inicial, a fls. 31-42 dos autos, igualmente constantes do Processo Administrativo apenso), ali
defendendo desde logo, entre o demais, que relativamente à afixação de publicidade a EP- ESTRADAS
DE PORTUGAL, SA não tem competência para o seu licenciamento e cobrança das respetivas taxas
por a mesma pertencer às Câmaras Municipais.
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3. Após o que foram proferidas pelo Diretor da Delegação Regional do Porto da EP ESTRADAS
DE PORTUGAL, SA as decisões vertidas nos ofícios 3404, 3412, 3413 e 3414 datado de 08/09/2010
(juntos sob Doc.s n.º 9, nº10, nº11 e nº12 com a Petição Inicial, a fls. 43-54 dos autos, igualmente
constantes do Processo Administrativo apenso) com igual teor (respeitando cada um deles aos locais
referidos, identificados quer nestes quer nos anteriores ofícios), que é o seguinte:
Na sequência da nossa comunicação de 09.08.2010, vieram V, Exas., no uso do direito de audiência
prévia (artigos 100º e 101º, n.º 1 do CPA e artigo 60º, n.º 1, a) de Lei Geral Tributária alegar a falta de
fundamento legal da liquidação da taxa.
Ora, estatui a legislação publicitária, no nº2, artigo 2º, da Lei n 97/88 de 17 de Agosto que a
deliberação de licenciamento da Câmara Municipal deve ser precedida de “parecer das entidades com
jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada.”
Da acordo com as orientações do Gabinete Jurídico desta empresa e já confirmadas pela Provedoria
da Justiça, concluiu-se que o parecer prévio emitido sobre e legalidade ou oportunidade da colocação
de publicidade com vista ao seu licenciamento pelas Autarquias é equiparado a uma autorização, para
efeitos do disposto no artigo 15º, do Decreto Lei n.º 13/71 de 23 de Janeiro, razão pela qual a EP passou
a cobrar a taxa prevista na alínea j), daquele artigo, com as alterações introduzidas pelo Decreto lei
n.º 25/2004, de 24 de Janeiro.
A legitimidade da EP para cobrar a taxa pela implantação ou afixação de publicidade em áreas sob
a sua jurisdição, que abrange, como está estabelecido no artigo 1º do D.L. n.º 13/71, de 23 de Janeiro,
a zona de protecção à estrada constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de
respeito” é lhe conferida por vários diplomas legais (lei 97/88, D.L. n.º 13/71 – artigos 10º, 11º e 15º
pelo que a dúvida da sua legitimidade não prevalece.
Relativamente à interferência de duas entidades distintas no mesmo procedimento ela resulta das
diferentes atribuições que cada uma destas entidades assegura
De facto às Câmaras Municipais compete a definição dos critérios de licenciamento para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, nos termos do n.º 2, do artigo 1º da Lei n.º 97/88 de Agosto.
Por sua vez, à EP cabe exclusivamente avaliar o impacte que a publicidade terá na circulação
rodoviária, garantindo, que a observância das condições de segurança de pessoas e bens sejam acauteladas.
Deste modo, os serviços prestados pelas Câmaras e pela EP, SA não são os mesmos e não se
podem confundir.
Assim deverá V. Exas, no prazo máximo de 10 dias úteis, contado da data de recepção do presente
oficio, dar cumprimento ao teor da nossa comunicação de 09.08.2010 findo o qual, se nada for feito,
será emitida certidão de divida e sua remessa à respectiva repartição de finanças para instauração de
execução fiscal (nº2, do artigo 13º, do DL 374/2007, de 7 de Novembro).
Para o efeito, poderá dirigir-se a esta delegação Regional para pagamento em cheque visado, ou
remeter o pagamento em cheque visado ou vale postal via CTT, ou efectuar o pagamento através de
referência Multibanco, indicando sempre o seu número de identificação fiscal, nome e morada actualizada.
Uma vez efectuado o depósito, ser-lhe-á devolvida cópia da guia, comprovativa de pagamento a
qual terá de ser apresentada na Câmara Municipal, a fim de ser passada a respectiva licença.
As autorizações dos elementos publicitários serão sempre concedidas a titulo precário, pelo prazo
máximo de um ano e renovável por igual período, sempre que solicitado pelo requerente em requerimento
efectuado antes de expirar o prazo referido, no entanto, no caso em apreço e autorização é concedida
até 31 de Dezembro de 2010, uma vez que a mesma já se encontra colocada.
A presente decisão tem a data constante nesta comunicação, a qual pode ser objecto de Reclamação
para o seu autor, o subscritor abaixo-assinado, de Recurso Hierárquico para o Conselho de Administração da EP, SA ou impugnada Judicialmente nos termos gerais podendo o processo ser consultado
na sede da Delegação Regional do Porto com a morada indicada no cabeçalho da presente notificação,
no horário normal de expediente.
4. Aqueles ofícios 3404, 3412, 3413 e 3414, datados de 08/09/2010 (juntos sob Doc.s n.º 9,
nº10, nº11 e nº12 com a Petição Inicial, a fls. 43-54 dos autos) foram remetidos à sociedade
B…………………………, LDA. por correio registado com avisos de receção que se mostram assinados
em 09/09/2010 (cfr. data e assinatura aposta nos respetivos avisos de receção, constantes do Processo
Administrativo apenso — a fls. 5, fls. 9, fls. 33 e fls. 47).
5. A Petição Inicial da presente Impugnação foi remetida a este Tribunal por correio eletrónico
em 29/09/2010 (cfr. 1, 3 e 4 ss.).
6. No exercício da sua atividade de exploração de publicidade exterior a sociedade
B……………………., LDA. tinha instalados diversos painéis publicitários, entre os quais os que
respeitam àquelas liquidações de taxas (vertidas nos identificados ofícios 3404, 3412, 3413 e 3414,
datados de 08/09/2010) efetuadas pelo Diretor da Delegação Regional do Porto da EP- ESTRADAS
DE PORTUGAL, SA.
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7. A sociedade B………………………., LDA., NIPC ……….., com sede na Avenida …………….,
Lote …., Lisboa, foi incorporada por fusão na sociedade A………………………, SA, NIPC ………..
com sede na Estrada Nacional n.º ….., ………………, Vialonga, com a transferência global do seu
património social, por deliberação de 27/07/2012, que se mostra registada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa pela Ap. 34/20120730 (cfr. Certidão Permanente 8621-8686-7811 - fls. 171 ss.
dos autos).
3 – DO DIREITO
Tal como decorre da leitura da sentença recorrida, a questão em debate na presente impugnação
judicial é a de saber se as Estradas de Portugal, S.A., tem competência para licenciar e taxar a afixação
de publicidade junto à EN 12/Km 9.800 D.
Na sentença recorrida, julgou-se que a EP não tinha competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias entendendo-se que depois da entrada em vigor da
Lei n.º 97/88, deixou a Entidade Impugnada de ter competência para liquidar tais taxas, uma vez que
a sua intervenção se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da
autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no artigo 2º nº2 da mesma Lei nº97/88. Com
este fundamento foi julgada procedente a impugnação e considerou-se prejudicado o conhecimento
das demais questões suscitadas.
A questão a decidir neste recurso é, apenas de direito e consiste em saber quem é a entidade competente para licenciar e, consequentemente, tributar a afixação de tabuletas de publicidade na zona de
protecção das estradas nacionais.
Trata-se de questão que actualmente tem obtido resposta idêntica tanto na Secção de Contencioso
Tributário (na vertente da tributação do licenciamento) como na Secção de Contencioso Administrativo
(na vertente do licenciamento em si), como se pode ver pelos acórdãos proferidos por esta Secção de
26/06/2013, no rec. n.º 0232/13, e de 4/06/2014, no rec. n.º 01730/13, e pela Secção de Contencioso Administrativo de 20/02/2014, nos recs. nºs 01854/13; 01597/13; 01786/13; 01814/13; 01340/13; 01415/13;
01813/13; 01500/13; 0604/13; 01417/13; 0983/13; de 20/03/2014, no rec. n.º 01500/13; de 20/03/2014,
no rec. n.º 01814/13; de 3/04/2014, nos recs. n.º 01815/13; 01896/13; 01600/13; 01741/13; 01792/13;
01499/13; 01556/13; 024/14; de 15/05/2014, nos recs. n.º 0133/14; 0135/14; 0140/14; 01516/13; de
29/04/2014, no rec. n.º 073/14, e de 26/06/2014, no rec. n.º 0232/13, traduzindo uma jurisprudência
que actualmente se pode considerar consolidada.
Esta resposta foi inicialmente dada pelo referido acórdão desta Secção no recurso n.º 0232/13, cuja
fundamentação sufragamos na íntegra, e que posteriormente foi acolhida pela Secção de Contencioso
Administrativo.
Nesse acórdão deixou-se explicitado o seguinte:
«3.1. O art. 1º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os
passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada”
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito) - arts. 1º a 3º.
Diz expressamente o art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:
a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de Estradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida a
construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer objectos
de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma da estrada ou
dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados em construções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os mesmos se destinem
a identificar instalações públicas ou particulares.”
Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença da
Junta Autónoma das Estradas, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial ou
não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”.
Em face do quadro legal exposto, a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente mantém
competência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas no art. 10º,
n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada em vigor da
Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo para as
câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios que devem
nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
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Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas das
suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou instalação
de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento prévio
das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete
às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos critérios de
licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”.
No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe “Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1 que
o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal da respectiva área, devendo,
nos termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de parecer
das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente do Instituto
Português do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção-Geral de Transportes
Terrestres, da Direcção de Turismo e do Serviço Nacional de parques, Reservas e Conservação da
Natureza.”
Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b), do
Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em que este
último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona non
aedificadi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88
degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
Poderá dizer-se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto-Lei n.º 13/71 que,
pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser revogado
por aquela lei.
Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador” (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.).
Ora, afigura-se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição
de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras
municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão
do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos
específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
Realce-se que esta é, aliás, a tese da recorrente.
Com efeito, nas suas conclusões a recorrente não refere em parte alguma qual a norma que lhe
confere competência para a emissão do licenciamento em causa.
Pelo contrário, em vários pontos das Conclusões, designadamente, nos pontos 12, 15, 22, 23, 26
e 27, a recorrente fala sim na sua competência para a emissão de parecer.
No entanto, a recorrente acaba por concluir, invocando jurisprudência deste Supremo Tribunal
que “o licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal que tem de ser precedido de
um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade de uma estrada nacional, o que
significa que aquela entidade não vem licenciar a publicidade, mas sim autorizar a sua afixação junto
das estradas nacionais, que são campos de aplicação completamente diferentes.”
Concluindo-se que “(…) a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E., para afixação de publicidade constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do DL 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer
mencionado no n.º 2 do art.º 2º do DL 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório”
(Acórdão proferido no processo 0243/09, de -25/6/2009)”.
Afigura-se, porém, que esta tese, além de não ter apoio legal, conduziria a resultados absurdos.
Vejamos.
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é vinculativo,
mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (Lições de Direito Administrativo,
2ª ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.), os pareceres “enquanto avaliações jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham ou não de ser solicitados
pelo órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme tenham, ou não, de ser seguidos
pelo órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres previstos em normas jurídicas são,
salvo disposição expressa em contrário, obrigatórios e não vinculantes”.
Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que se
refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.
Em segundo lugar, tratando-se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde
com a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos
actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar a
constituição de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos administrativos em sentido estrito (Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p.145.), embora com
conteúdos diferentes.
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As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (Cfr. ob. cit., p. 145.),
actos administrativos favoráveis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos” ou
extinguem obrigações, distinguindo-se as autorizações propriamente ditas das licenças. As primeiras,
também conhecidas por autorizações permissivas, caracterizam-se por permitirem “o exercício pelos
particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo pré-existente, apenas condicionado
pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo por ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam-se a constituir “direitos subjectivos
em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição relativa (preventiva) pela lei, uma
vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que justificou a proibição legal”.
Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair
simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes, visaria
o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de publicidade comercial. O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para liquidar
taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta, proibida no
art. 205º do CPPT.
Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição
de mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios,
precedido de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada.
O que significa que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento
dos municípios e não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades
com jurisdição nos locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar
os interesses visados pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental
e, ao mesmo tempo, a segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de
ver as coisas, existe apenas uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como
pretende a recorrente.
Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem posta
não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71 se
encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas no
mencionado diploma ainda se mantêm ou não.
No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação
de taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro. E o que
se conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou de ter competência
para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, uma vez que a sua intervenção se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria das
câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.».
Por conseguinte, de acordo com o enquadramento legal explicitado, mesmo admitindo que o
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, se mantém em vigor, a verdade é que não oferece dúvidas que,
por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76 e, posteriormente, da Lei n.º 97/88, o inciso “aprovação
ou licença” constante do art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, foi derrogado e desgraduado
na emissão de “parecer” das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada.
Deve, assim, o procedimento ser iniciado junto das câmaras municipais que procederão à consulta das
entidades competentes para a emissão do respectivo parecer.
E limitando-se a competência da recorrente (EP) à emissão de parecer, no âmbito do procedimento
de licenciamento, da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei
n.º 97/88, não lhe pode competir a iniciativa de liquidar as taxas por tal licenciamento.
A sentença não merece, pois, qualquer censura, devendo ser confirmada.
4 - DECISÃO: Termos em que acordam os juízes deste Supremo Tribunal em negar provimento
ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes.

Acórdão de 24 de Setembro 2014.
Assunto:
Taxa de exibição de publicidade. Estradas nacionais. Liquidação. Competência.
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Sumário:
Depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, de 17/8, a Estradas de Portugal, S.A.,
deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de
mensagens publicitárias, sendo que a sua intervenção se limita à emissão de parecer,
no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria das câmaras municipais,
nos termos dos disposto no n.º 2 do art. 2º da mesma referida Lei.
Processo n.º 605/14-30.
Recorrente: Estradas de Portugal, SA.
Recorrido: A…………………., Lda
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. EP – Estradas de Portugal, S.A., recorre, por oposição de julgados, da sentença que, proferida
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por
A……………….., Lda., contra a liquidação de taxa de publicidade, no montante de Euros 1.362,96
(relativa a publicidade afixada à margem da EN 113, Km 29,890, Lado Esquerdo).
1.2. Termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I - Pretende a Recorrida através da presente acção obter a declaração de anulabilidade da taxa
liquidada pela Delegação Regional de Santarém, no valor de 1.362,96 €, pela afixação de publicidade
(OUTDOOR) à margem da EN 113 ao km 29,890, em Santarém, imputando ao mencionado ato o vício
de incompetência absoluta.
II - A Recorrida defende, além de outros quatro fundamentos, que a competência para licenciar
a publicidade afixada à margem das estradas nacionais está atribuída, exclusivamente, às câmaras
municipais enquanto a Recorrente advoga que a mesma não está excluída dos poderes que lhe foram
concedidos, podendo consubstanciar um acto de licenciamento ou de autorização.
III – É muito importante ter em conta que o legislador, apesar de discordar da afixação da publicidade à margem das estradas nacionais por razões estéticas e de salvaguarda da segurança rodoviária,
admitiu-a (tolerou-a) desde que permitida (licenciada/autorizada) por entidade competente (a Recorrente
no caso) e depois de paga a respectiva taxa (proibição relativa).
IV - Ora, resulta da actual legislação que:
a) Fora dos aglomerados urbanos o legislador não permite a afixação de publicidade, pelo que
a questão do licenciamento só se coloca nos casos de excepção ao regime de proibição (alínea a) do
artigo 4º do DL 105/98);
b) Dentro dos aglomerados urbanos, existe um concurso aparente ou real de competências sobre o
licenciamento da publicidade, apesar de ser evidente que os terrenos à margem das estradas nacionais
estão dentro da zona de protecção sobre os quais se verificam permissões condicionadas à aprovação,
autorização ou licença da JAE (faixa de respeito) (cfr. alínea b), do artigo 3º do DL 13/71).
V - Por sua vez, a competência da Recorrente para conceder licença e liquidar as taxas devidas
pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade à margem das estradas nacionais, decorre da
conjugação da seguinte legislação:
a) A Lei 97/88 no artigo 1º, n.º l, prevê que a afixação de mensagens publicitárias obedece às regras
gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades competentes;
b) No n.º 2, daquele artigo 1º, é dito que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete às câmaras municipais...”
c) A Lei 97/88 (tal como o anterior DL 637/76) não revogou o DL 13/71 quanto ao poder concedido à JAE para licenciar a aposição de publicidade na denominada zona de protecção à estrada
(cfr. artigos 1º, 2º, 3º, 10º e 15º, todos do DL 13/71).
VI - E mesmo que se aceite a concorrência de duas competências (duas jurisdições) com a intervenção de duas entidades distintas no mesmo procedimento, ela resulta das diferentes atribuições que
dada uma destas entidades assegura.
VII - Assim, compete às câmaras municipais a definição dos critérios de licenciamento para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, nos termos do n.º 2, do artigo 1º da Lei n.º 97/88, enquanto
à Recorrente lhe cabe averiguar se a estrada ou a perfeita visibilidade de trânsito não são afectadas (cfr.
n.º l, do artigo 12º do DL n.º 13/71 de 23 de Janeiro).
VIII - É que os serviços prestados pelas câmaras e pela EP não são os mesmos, pelo que não se
podem confundir.
IX - Por isso, a intenção do legislador ao publicar o DL 637/76 e depois a Lei 97/88, foi, inequivocamente, a de salvaguardar o regime especial previsto nas normas de protecção às estradas nacionais,
mais propriamente no DL 13/71 de 23 de Janeiro.
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X - Ao decidir como decidiu, o tribunal a quo violou o constante nos artigos 3º, alínea b); 10º, n.º 1,
alínea b); 12º e alínea j), do n.º 1, do 15º, todos do DL 13/71 de 23 de Janeiro, acabando por perfilhar
solução oposta à jurisprudência maioritária deste tribunal.
Termina pedindo a revogação da sentença recorrida e a baixa dos autos ao Tribunal a quo para
serem apreciadas as restantes questões da impugnação.
1.3. Não foram apresentadas contra-alegações.
1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes, além do mais:
«1. A fundamentação da sentença recorrida aderiu à doutrina do acórdão STA-SCT 26.06.2013
processo n.º 232/13 (que merece o sufrágio do Ministério Público), cujo sumário se transcreve:
«l. O art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88,de 17 de Agosto, está em contradição com o expressamente
consagrado no art. 10º, n.º 1,alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, na parte em que este
último comete às Estradas de Portugal, SA, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para
além da zona non aedificandi a competência para a aprovação ou licença, enquanto aquele preceito
degrada essa intervenção à mera emissão de parecer obrigatório.
2. No caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido de que lex
specialis derrogat legi generali, ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador”, o que acontece no caso em apreço.
3. A Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, pretende de forma inequívoca regular a afixação de mensagens
de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras municipais, na
área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão do respectivo
parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesses públicos específicos
que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
4. Assim sendo, depois da entrada em vigor daquele diploma a Estradas de Portugal. SA deixou
de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, dispondo apenas de competência para a emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento
da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.»
A doutrina do acórdão sumariado está em consonância com recente jurisprudência consolidada do
STA-SCA, no sentido de que, após o início da vigência do DL n.º 637/76, 29 junho e, posteriormente, da Lei
n.º 97/88, 17 agosto a Estradas de Portugal, S.A., deixou de ter competência para o licenciamento da afixação de mensagens publicitárias, a qual foi atribuída, de forma universal, às câmaras municipais nas áreas dos
respectivos concelhos, sem prejuízo da emissão de parecer obrigatório no procedimento de licenciamento
(acórdãos 15.05.2014 processo n.º 140/14; 29.04.2014 processo n.º 73/14: 3.04.2014 processo n.º 1600/13;
20.03.2014 processo n.º 1786/13; 20.03.2014 processo n.º 1597/13; 20.02.2014 processo n.º 1418/13).
2. Não obstante, não pode ignorar-se que a actualização das taxas a pagar pelas autorizações e
licenças para implantação de tabuletas ou objectos de publicidade concedidas pela EP-Estradas de
Portugal, SA, operada pelo DL n.º 25/2004, 24 janeiro traduz uma inequívoca intenção do legislador
no sentido da manutenção da vigência do DL n.º 13/71, 23 janeiro (art. 15º n.º 1 alínea j)).
No mesmo sentido aponta diploma recente o qual, ao estabelecer o regime jurídico de outra matéria
contemplada no DL nº13/71, 23 janeiro (licenciamento para implantação de postos de abastecimento de
combustíveis) apenas operou a expressa revogação da pertinente alínea l) do art. 15º n.º l DL n.º 13/71,
23 janeiro (art. 11º n.º l alínea a) DL n.º 87/2014, 29 maio).
O sentido útil da norma que procede à actualização das taxas pressupõe uma compatibilização
das áreas de competência da recorrente e das câmaras municipais para o licenciamento de mensagens
publicitárias, que se estabelece nos seguintes termos:
- competência exclusiva das câmaras municipais para o licenciamento de publicidade comercial
nas áreas dos respectivos concelhos, precedida de parecer prévio da EP Estradas de Portugal. SA (arts. 1º
n.º 1 e 2º nºs. 1 e 2 Lei n.º 97/88, 17 agosto);
- competência da EP-Estradas de Portugal, SA para o licenciamento de publicidade não comercial (de acordo com o conceito plasmado no Código da Publicidade, aprovado pelo DL n.º 330/90, 23
outubro, cf. art. 3º nºs. 3, 4 e 5) na sua área de jurisdição (art. 10º n.º 1 alínea b) segundo segmento
DL n.º 13/71, 23 janeiro).
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
1.5. Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. A aqui impugnante foi notificada, pela comunicação n.º 14727STM11G datada de 09/02/2012
a coberto do ofício n.º 13578 da EP - Estradas de Portugal S.A. (Delegação Regional de Santarém),
subscrita pelo respetivo diretor, nos seguintes termos:
«Assunto: Acção de fiscalização – Legalização da Publicidade
Local: EN 113 ao Km 29,890, Lado Esquerdo
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(…)
Em face de tudo o referido venho reiterar o conteúdo da nossa carta n.º 3107, de 10.01.2012,
nomeadamente, no que diz respeito ao valor da taxa a pagar no valor de € 1.362,96, relativos à área de
publicidade considerada de 24 m2 (24 m2x€56,79/m2 = € 1.362,96), no prazo de 10 dias úteis, contados
da data da recepção desta notificação.
3.1. Com base nesta factualidade, a sentença recorrida julgou procedente a impugnação, apelando
à fundamentação constante do acórdão desta Secção do STA, de 26/6/2013, no processo n.º 232/13.
E é do assim decidido que a recorrente discorda, alegando, como se viu, que a sentença enferma
de erro de julgamento (por violação do disposto no art. 3º, alínea b); art. 10º, n.º 1, al b); art. 12º; e
alínea j) do n.º 1 do art. 15º, todos do DL 13/71, de 23/1) visto que:
a) - a Lei n.º 97/88 (tal como o anterior DL n.º 637/76) não revogou o DL n.º 13/71 quanto ao poder
concedido à JAE para licenciar a aposição de publicidade na denominada zona de protecção à estrada;
b) - mesmo que se aceite a concorrência de duas competências (duas jurisdições) com a intervenção de duas entidades distintas no mesmo procedimento, ela resulta das diferentes atribuições que
dada uma destas entidades assegura:
. compete às câmaras municipais a definição dos critérios de licenciamento para salvaguarda do
equilíbrio urbano e ambiental (nº 2 do art. 1º da Lei n.º 97/88);
. compete à recorrente averiguar se a estrada ou a perfeita visibilidade de trânsito não são afectadas
(nº l do art. 12º do DL n.º 13/71, de 23/1).
c) - a intenção do legislador ao publicar o DL n.º 637/76 e depois a Lei n.º 97/88, foi a de salvaguardar o regime especial previsto nas normas de protecção às estradas nacionais (no DL n.º 13/71).
3.2. A questão a decidir é, portanto, a que se prende com a competência da EP – Estradas de Portugal, S.A., para a liquidação e cobrança de taxas por afixação ou instalação de publicidade exterior na
zona de protecção das estradas nacionais, após o início da vigência da Lei n.º 97/88, de 17/1.
Vejamos.
4. Trata-se de questão que tem vindo a obter resposta uniforme na jurisprudência deste STA (quer
por parte da Secção de Contencioso Tributário - na vertente da tributação do licenciamento – quer por
parte da Secção de Contencioso Administrativo - na vertente do próprio licenciamento, «a se» -, como
pode ver-se pelo acórdão do Pleno desta Secção do Contencioso Tributário, proferido em 9/7/2014, no
proc. n.º 232/13, pelos acórdãos proferidos, entre outros, nesta Secção, em 9/7/2014, proc. n.º 483/14,
em 2/7/2014, nos procs. n.º 492/14 e n.º 615/14 e em 4/6/2014, no proc. n.º 01730/13, e na Secção de
Contencioso Administrativo, e também entre muitos outros, em 15/5/2014, nos procs. nºs. 0133/14,
0135/14, 0140/14, 01516/13; e em 29/4/2014, no proc. n.º 073/14, no sentido da competência exclusiva das câmaras municipais para o licenciamento de publicidade comercial nas áreas dos respectivos
concelhos, precedida de parecer prévio da EP – Estradas de Portugal, S.A. (arts. 1º, n.º 1 e 2º, nºs. 1 e
2, da Lei n.º 97/88, de 17/8).
Entendimento este que fora, igualmente, o afirmado no acórdão referenciado na sentença (o acórdão desta Secção, de 26/6/2013, processo n.º 0232/13, ora confirmado, aliás, no acórdão do Pleno, de
9/7/2014) cuja fundamentação sufragamos na íntegra.
Naquele acórdão deixou-se explicitado o seguinte:
«3.1. O art. 1º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os
passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada”
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito) - arts. 1º a 3º.
Diz expressamente o art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:
a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de
Estradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida
a construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer objectos de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma da
estrada ou dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados
em construções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os mesmos
se destinem a identificar instalações públicas ou particulares.”
Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença
da Junta Autónoma da Estrada, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial
ou não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”.
Em face do quadro legal exposto, a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente
mantém competência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas no
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art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada em
vigor da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo para
as câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios que
devem nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas das
suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou instalação de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento
prévio das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades,
compete às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos
critérios de licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”.
No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe “Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1 que
o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal da respectiva área, devendo,
nos termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de parecer das
entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente do Instituto Português do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção-Geral de Transportes Terrestres, da Direcção de Turismo e do Serviço Nacional de parques, Reservas e Conservação da Natureza.”
Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b),
do Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em
que este último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além
da zona non aedificadi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º
da Lei n.º 97/88 degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
Poderá dizer-se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto-Lei n.º 13/71 que,
pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser revogado
por aquela lei.
Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador” (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.).
Ora, afigura-se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição
de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras
municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão
do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos
específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
(…)
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é vinculativo,
mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (Lições de Direito Administrativo, 2ª ed.,
Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.), os pareceres “enquanto avaliações
jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham ou não de ser solicitados
pelo órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme tenham, ou não, de ser seguidos
pelo órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres previstos em normas jurídicas são,
salvo disposição expressa em contrário, obrigatórios e não vinculantes”.
Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que
se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.
Em segundo lugar, tratando-se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde
com a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos
actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar
a constituição de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos
administrativos em sentido estrito (Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p.145.), embora com
conteúdos diferentes.
As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (Cfr. ob. cit., p. 145.),
actos administrativos favoráveis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos” ou
extinguem obrigações, distinguindo-se as autorizações propriamente ditas das licenças. As primeiras,
também conhecidas por autorizações permissivas, caracterizam-se por permitirem “o exercício pelos
particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo pré-existente, apenas condicionado
pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo por ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam-se a constituir “direitos subjectivos
em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição relativa (preventiva) pela lei, uma
vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que justificou a proibição legal”.
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Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes,
visaria o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de
publicidade comercial. O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para
liquidar taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta,
proibida no art. 205º do CPPT.
Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição de
mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios, precedido de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada. O que significa que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento dos municípios e
não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades com jurisdição nos
locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar os interesses visados
pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental e, ao mesmo tempo,
a segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de ver as coisas, existe
apenas uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como pretende a recorrente.
Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem posta
não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71 se
encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas
no mencionado diploma ainda se mantêm ou não.
No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação
de taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro. E o que
se conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou de ter competência
para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitária, uma vez que a sua
intervenção se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria
das câmaras municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.».
Em suma, de acordo com o enquadramento legal explicitado, mesmo admitindo que o DL n.º 13/71,
de 23/1, se mantém em vigor, a verdade é que não oferece dúvidas que, por força, primeiro do
DL n.º 637/76 e, posteriormente, da Lei n.º 97/88, o inciso “aprovação ou licença” constante do art. 10º,
n.º 1, alínea b), do DL n.º 13/71, foi derrogado e desgraduado na emissão de “parecer” das entidades
com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada. Devendo, assim, o procedimento ser
iniciado junto das câmaras municipais que procederão à consulta das entidades competentes para a
emissão do respectivo parecer.
E limitando-se a competência da recorrente (EP) à emissão de parecer, no âmbito do procedimento
de licenciamento, da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei
n.º 97/88, não lhe pode competir a iniciativa de liquidar as taxas por tal licenciamento.
Sendo que, como bem aponta o MP, apesar de a actualização das taxas a pagar pelas autorizações
e licenças para implantação de tabuletas ou objectos de publicidade concedidas pela EP-Estradas de
Portugal, SA, operada pelo DL n.º 25/2004, de 24/1, poder traduzir intenção do legislador no sentido
da manutenção da vigência do DL n.º 13/71, de 23/1 [art. 15º n.º 1 alínea j)] - no mesmo sentido apontando, aliás, o recente DL n.º 87/2014, de 29/5 –, (1) o sentido útil da norma que procede à actualização das taxas pressupõe uma compatibilização das áreas de competência da recorrente e das câmaras
municipais para o licenciamento de mensagens publicitárias, compatibilização que, todavia não afasta
a competência exclusiva das câmaras municipais para o licenciamento de publicidade comercial nas
áreas dos respectivos concelhos, precedida de parecer prévio da EP Estradas de Portugal. SA (art. 1º
n.º 1 e art. 2º nºs. 1 e 2, da Lei n.º 97/88, de 17/8).
Concluindo, a sentença não sofre dos erros de julgamento que a recorrente lhe imputa, devendo
ser confirmada.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Seia.

Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão

(1) O DL n.º 87/2014, de 29/5, segundo consta do respectivo Preâmbulo, destina-se a, «face ao novo paradigmado setor
rodoviário, harmonizar o atual quadro legal, definindo no presente decreto-lei as regras gerais aplicáveis à exploração das áreas
de serviço e ao licenciamento para implantação dos postos de abastecimento de combustíveis marginais às estradas, revogando
expressamente um conjunto de normas dispersas …» bem como a promover «…a clarificação do regime aplicável à taxação
do licenciamento da implantação dos postos de abastecimento de combustíveis marginais às estradas …».
E apesar de a matéria de licenciamento para implantação de postos de abastecimento de combustíveis estar anteriormente
também regulada no DL n.º 13/71, este DL 87/2014 acaba por operar (na alínea a) do n.º 1 do seu art. 11º) a expressa revogação
da pertinente alínea l) do n.º 1 do art. 15º daquele DL n.º 13/71.
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Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Taxa de exibição de publicidade. Estrada nacional. Licenciamento. Competência.
Sumario:
Depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a EP – ESTRADAS DE PORTUGAL, S. A.
deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de
mensagens publicitárias, uma vez que a sua intervenção se limita à emissão de parecer, obrigatório e não vinculativo, no âmbito do procedimento de licenciamento,
da autoria das câmaras municipais, nos termos dos disposto no artigo 2.º, n.º 2,
da Lei n.º 97/88.
Processo n.º 648/14-30.
Recorrente: EP – Estradas de Portugal, S. A.
Recorrido: Petróleos de Portugal, S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1 – RELATÓRIO
EP – Estradas de Portugal, S.A., melhor identificada no autos, deduziu Impugnação Judicial,
contra o acto de liquidação da taxa pela fixação de publicidade à margem da EN 12 ao KM 9.800D,
no Porto, no valor de 5.906,16€.
Por sentença de 25 de outubro de 2013, o TAF do Porto, julgou procedente a impugnação judicial
anulando consequentemente a liquidação da taxa de publicidade.
Reagiu a Estradas de Portugal, S.A., interpondo o presente recurso cujas alegações integram as
seguintes conclusões:
«I - Pretende a Recorrida através da presente ação obter a declaração de anulabilidade da taxa
liquidada pela Delegação Regional do Porto, no valor de 1.306,17€, pela afixação de publicidade à
margem da EN 1 ao KM 292+400 em Pedroso, Vila Nova de Gaia.
II - A Recorrida defende, além de outros dois fundamentos (caducidade da liquidação e inconstitucionalidade da taxa) que a competência para licenciar a publicidade afixada à margem das estrada
nacionais está atribuída, exclusivamente, às câmaras municipais, enquanto a Recorrente advoga que a
mesma não está excluída dos poderes que lhe foram concedidos, podendo consubstanciar um acto de
licenciamento ou de autorização.
III - É muito importante ter em conta, que o legislador, apesar de discordar da afixação da publicidade à margem das estradas nacionais por razões estéticas e de salvaguarda da segurança rodoviária,
admitiu-a (tolerou-a) desde que permitida (licenciada/autorizada) por entidade competente (a Recorrente
no caso) e depois de paga a respetiva taxa (proibição relativa).
IV - Ora, resulta da atual legislação que:
a) Fora dos aglomerados urbanos o legislador não permite a afixação de publicidade, pelo que
a questão do licenciamento só se coloca nos casos de exceção ao regime de proibição (alínea a) do
artigo 4.º do DL 105/98);
b) Dentro dos aglomerados urbanos, existe um concurso aparente ou real de competências sobre o
licenciamento da publicidade, apesar de ser evidente que os terrenos à margem das estradas nacionais
estão dentro da zona de proteção sobre os quais se verificam permissões condicionadas à aprovação,
autorização ou licença da JAE (faixa de respeito) (cfr: alínea b), do artigo 3.º do DL 13/71).
V - Por sua vez, a competência da Recorrente para conceder licença e liquidar as taxas devidas pela
implantação de tabuletas ou objetos de publicidade à margem das estradas nacionais (OUTDOORS),
decorre da conjugação da seguinte legislação:
a) A Lei 97/88 no artigo 1º, n.º 1, prevê que a afixação de mensagens publicitárias obedece às
regras gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades competentes;
b) No n.º 2, daquele artigo 1.º, é dito que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete às câmaras municipais...”
c) A Lei 97/88 (tal como o anterior DL 637/76) não revogou o DL 13/71 quanto ao poder concedido à JAE para licenciar a aposição de publicidade na denominada zona de proteção à estrada (cfr:
artigos 1º, 2º, 3º, 10º e 15º, todos do DL 13/71).
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VI - E mesmo que se aceite a concorrência de duas competências (duas jurisdições) com a intervenção de duas entidades distintas no mesmo procedimento, ela resulta das diferentes atribuições que
cada uma destas entidades assegura.
VII - Assim, compete às Câmaras Municipais a definição dos critérios de licenciamento para
salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, nos termos do n.º 2, do artigo 1.º da Lei n.º 97188, enquanto à Recorrente lhe cabe averiguar se a estrada ou a perfeita visibilidade de trânsito não são afetadas
(cfr: n.º 1, do artigo 12º do DL n.º 13/71 de 23 de Janeiro).
VIII - É que os serviços prestados pelas Câmaras e pela EP não são os mesmos, pelo que não se
podem confundir.
IX - Por isso, a intenção do legislador ao publicar o DL 637/76 e depois a Lei 97/88, foi, inequivocamente, a de salvaguardar o regime especial previsto nas normas de proteção às estradas nacionais,
mais propriamente no DL 13/71 de 23 de janeiro.
X - Ao decidir como decidiu, o tribunal a quo violou o constante nos artigos 3.º, alínea b); 10.º,
n.º 1, alínea b); 12.º e alínea j), do n.º 1, do 15.º, todos do DL 13/71 de 23 de janeiro, acabando por
perfilhar solução oposta à jurisprudência maioritária deste tribunal.
NESTES TERMOS,
E nos que V. Ex.as mui doutamente suprirão, deverá ser revogada a sentença recorrida, ordenando-se ao TAF do Porto que proceda à apreciação das outras duas questões, assim se fazendo, como sempre,
inteira e sã JUSTIÇA.»
Contra alegou a entidade recorrida, sustentando em suma que deve ser negado provimento
ao presente recurso de revista.
O EMMP emitiu parecer no sentido de ser confirmada a sentença recorrida do seguinte
teor:
1. O presente recurso insurge-se contra a sentença do TAF do Porto exarada a fls. 101 e segs.
dos autos, que julgou procedente a acção de impugnação e determinou a anulação da taxa fixada pela
“E.P.- Estradas de Portugal, S.A”, por vício de incompetência absoluta deste entidade.
A Recorrente invoca erro de julgamento, por errónea interpretação e aplicação do disposto nas
disposições conjugadas dos artigos 3º, alínea b), 10º, nº1, alínea b), 12º, e 15º, nº1, alínea j), todos do
Dec-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.
Para tanto alega que a sentença recorrida contraria solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito perfilhada pelo STA nos acórdãos de 25/06/2009, proferidos no processo n.º 243/09 e
244/09, no sentido de que a competência para autorizar a afixação de publicidade no zona de protecção
à estrada nacional é da competência da “E.P.- Estradas de Portugal, S.A.”.
E termina pedindo a revogação da sentença.
2. Na sentença recorrida deu-se como assente que a impugnante e aqui recorrida foi notificada
pela “E.P.- Estradas de Portugal, S.A.” para proceder ao pagamento de taxa de publicidade no valor de
€ 1.306,17 euros, pela legalização de publicidade instalada em posto de abastecimento de combustíveis
ao km 7+700_E da EN 15.
E debruçando-se sobre a questão da incompetência da “E.P.- Estradas de Portugal, S.A.”, para
liquidar a referida taxa, considerou a Mma. Juiz “a quo”, socorrendo-se da doutrina vertida no acórdão do
STA de 26/06/2013 (proc. n.º 0232/13) que com a entrada em vigor da lei n.º 97/88, esta entidade deixou
de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, uma
vez que a sua intervenção se limite á emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento,
da autoria da câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, nº2, da Lei n.º 97/88.
3. No acórdão da secção de contencioso tributário do STA de 26/06/2013 (rec. n.º 232/13), adoptou-se o entendimento de que depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88 «... a Estradas de Portugal, SA.,
deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitária,
dispondo apenas de competência para a emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento
da autoria das câmaras municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, nº2, da Lei n.º 97/88».
A referida doutrina foi entretanto sufragada pelo acórdão da secção do contencioso administrativo
de 20/02/2014 (proferido no processo n.º 1418/13), em recurso de revista, no qual se elegeu como questão
decidenda se a “EP-Estradas de Portugal, S.A.” «tem ou não competência para iniciar o procedimento
do licenciamento com vista à “implantação de tabuletas ou objectos de publicidade” (na terminologia
do Decreto-Lei n.º 73/71, de 23 de Janeiro de 7971), nos termos do estatuído no 10º, nº1, alínea b),
daquele Diploma, questão considerada relevante em termos de justificar esta revista», e que tem sido
seguida por inúmeros arestos da secção de contencioso administrativo proferidos em sede de recurso
de revista, que aqui nos dispensamos de discriminar.
3.1. O Dec.Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, proíbe a afixação de publicidade a menos de 50 metros
do limite da plataforma de estradas, mas conferia à JAE (Junta Autónoma de Estradas) a competência
para autorização e licenciamento de afixação de publicidade numa faixa de 100 metros para além da
zona “non aedificandi”, como resulta da alínea b) do nº1 do artigo 10º:
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Artigo 10.º
(Permissões em zonas de aprovação ou licenciamento normal)
1. Depende de aprovação ou licença da Junta Autónoma de Estradas:
a) O estabelecimento de vedações de carácter não removível desde os limites assinalados na alínea a)
do n.º 1 do artigo 8.º,deste decreto-lei até mais 5 m para dentro da propriedade a que respeitam;
b) A implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial ou não, numa faixa de 100 m
para além da zona non aedificandi respectiva, contanto que não ofendam a moral pública e não se
confundam com a sinalização da estrada;
c) O estabelecimento de postos de abastecimento de combustíveis ou as obras neles a realizar.
Resulta igualmente do artigo 3º do DL 13/71, que a zona de proteção à estrada nacional é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam permissões condicionadas à aprovação,
autorização ou licença da Junta Autónoma de Estradas (leia-se EP- Estradas de Portugal)
Artigo 3.º
(Zona de protecção à estrada)
A zona de protecção à estrada nacional é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos
quais se verificam:
a) Proibições (faixas designadamente com servidão non aedificandi);
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de Estradas (faixas de. respeito).
Por seu lado o Dec-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro, actualizou os montantes das taxas previstas
no artigo 15º do Dec-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, introduzindo as seguintes alterações:
“Artigo 1.º
Alteração ao Decreto-lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro
O artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 15.º
[…]
1 - Sem prejuízo de legislação específica, as taxas a pagar por cada autorização ou licença são
as seguintes:
(…)
j) Pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, por cada metro quadrado ou fracção
dos mesmos - € 56,79;
(…)
Artigo 2.º
Actualização anual
As taxas a que se refere o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, serão actualizadas
anualmente por portaria conjunta dos Ministros das Finanças e das Obras Públicas, Transportes e
Habitação.”
Entretanto, o Dec-Lei n.º 637/76, de 29 de Julho, veio regular de forma ampla o fenómeno da
publicidade como resulta do seu preâmbulo, e, designadamente, no aspecto que contende com a segurança rodoviária, como resulta do seguinte excerto do mesmo preâmbulo:
A importância vital da rede de estradas nacionais impõe que se protejam essas vias em todos os
aspectos que o seu uso postula, especialmente no respeitante à segurança do trânsito, proteção que não
pode limitar-se à própria zona da estrada, mas, sob determinados aspectos, tem de abranger mesmo as
faixas limítrofes.
E veio a cometer aos municípios a competência para o seu licenciamento, com prévio e obrigatório
parecer favorável de determinadas entidades com jurisdição nos locais onde aquela publicidade for
perceptível, entre as quais a JAE, com resulta do disposto no seu artigo 4º:
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Artigo 4.º
Processo de autorização
1. O pedido de licenciamento ou de aprovação será dirigida ao presidente da câmara.
2. A deliberação da câmara deverá ser precedida:
a) De parecer dos serviços técnicos municipais, incluídos os gabinetes de planeamento e de apoio
técnico, quando existirem;
b) De consulta às juntas de freguesia.
3. A licença ou aprovação não poderá se concedida sem prévio parecer favorável das entidades
com jurisdição nos locais onde a publicidade for perceptível, nomeadamente da Junta Autónoma de
Estradas, da Direcção-Geral dos Serviços Florestais, da Direcção-Geral de Transportes Terrestres e da
Direcção-Geral de Turismo.
4. O parecer referido no número anterior, caso não seja emitido no prazo máximo de quinze dias,
será tido como favorável.
5. As licenças ou aprovações municipais emitidas com prejuízo do disposto no n.º 3 são nulas e
de nenhum efeito.
Por sua vez a Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, veio estabelecer nova disciplina do fenómeno da
afixação de publicidade e propaganda, revogando, implicitamente, o disposto no DL 637/76 e cometendo
igualmente aos municípios a competência para o licenciamento de tais actos, com consulta obrigatória
a determinadas entidades, entre as quais a JAE, como resulta do seu artigo 2º:
Artigo 2.º
Regime de licenciamento
área.

1 — O pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da câmara municipal da respectiva

2 — A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de parecer das entidades com
jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente do instituto Português do
Património Cultural, da Junta Autónoma de Estradas, da Direcção-Geral de Transportes Terrestres,
da Direcção-Geral de Turismo e do Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza.
3 — Nas regiões autónomas o parecer mencionado no número anterior é emitido pelos correspondentes serviços regionais.
Já o Dec-Lei n.º 105/98, de 24 de Abril, veio regulamentar aquela lei e prever no seu artigo 3º uma
proibição geral da publicidade fora dos aglomerados urbanos e visível das estradas nacionais (artigo 3º proibição 1- é proibida a afixação ou inscrição de publicidade fora dos aglomerados urbanos
em quaisquer locais onde a mesma seja visível das estradas nacionais), concedendo às direcções regionais do ambiente e câmaras municipais um conjunto de competências fiscalizadoras
e sancionatórias. Consagrou, contudo, algumas excepções à referida proibição (São nulos e
de nenhum efeito os licenciamentos concedidos em violação do disposto no número anterior,
sendo as entidades que concederam a licença civilmente responsáveis pelos prejuízos que daí
advenham para os particulares de boa fé artigo 4º excepções. A proibição prevista no nº1 do
artigo anterior não abrange:
a) Os meios de publicidade que se destinem a identificar edifícios ou estabelecimentos, públicos
ou particulares, desde que tal publicidade seja afixada ou inscrita nesses mesmos edifícios ou estabelecimentos;
b) Os anúncios temporários de venda ou arrendamento de imóveis, desde que neles localizados;
c) Os meios de publicidade de interesse cultural ou turístico.) com a ressalva das «disposições
legais ou regulamentares mais restritivas que regulam a publicidade na zona das estradas ou nos terrenos limítrofes, designadamente as vocacionadas para garantir a segurança rodoviária e a integridade
ou visibilidade da respectiva sinalização.».
Ou seja, o referido diploma ressalva a existência de disciplina que contenda com a segurança
rodoviária e respectiva sinalização, a qual é objecto de regulamentação pelo DL 13/71 e que está cometida às entidades que sucederam nas suas atribuições e competências à JAE.
For último o artigo 31º do Dec-Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril introduziu alterações a diversos
artigos da Lei n.º 97/88, designadamente ao seu artigo 1º, nº 3.
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ção:

E, nos termos do mesmo preceito, o artigo 2º, n.º 2, da Lei 97/88, passou a ter a seguinte redacArtigo 2.º
[…]

1 - …………………………………………..
2 —A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de parecer das entidades com jurisdição
sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente:
a) O Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I. P.;
b) A Estradas de Portugal, S. A.;
c) O Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, I. P,;
d) O Turismo de Portugal, I. P.;
Em face de tal sucessão de leis, existe, aparentemente, uma sobreposição de competências quanto
ao licenciamento de afixação de publicidade junto das estradas nacionais por parte da actual “Estradas
de Portugal, S.A.” (herdeira jurídica da JAE) e os municípios, nos locais sob a jurisdição da primeira
entidade. Inclinamo-nos, ao contrário do aparente entendimento do Supremo Tribunal Administrativo,
sufragado em dois arestos datados de 25/06/2009 (processos n.º 243/09 e 244/09 – cfr. ainda a este
propósito o acórdão do STA de 08/06/2011 (rec 140/11), que aparentemente sufraga a mesma doutrina, embora não fosse essa a questão decidenda), que o legislador do DL 637/76, ao regular de forma
ampla o fenómeno da publicidade pretendeu cometer aos municípios a competência para o respectivo
licenciamento, sem prejuízo da audição da anterior JAE e das actuais entidades que sucederam a esta,
revogando, nesta parte, o disposto na alínea b) do nº1 do artigo 10º do DL n.º 13/71.
Entendemos, assim, que a Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, regula o enquadramento geral da publicidade exterior, atribuindo às câmaras municipais a competência do licenciamento para afixação ou
inscrição de mensagens publicitárias (cfr artigo 1º), o qual depende, em determinadas situações, do
parecer de outras entidades, designadamente da “Estradas de Portugal, S.A.”.
Mas será que ainda assim a “Estradas de Portugal, S.A.” tem competência para liquidar uma taxa
pela sua intervenção no procedimento de licenciamento?
No sentido negativo foi proferido o citado acórdão do STA de 26/6/2013 (recurso n.º 232/13), o
qual veio adoptar o entendimento, segundo o qual (na economia do respectivo sumário) a «Lei n.º 97/88,
de 17 de Agosto, pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras municipais, na área do
respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão do respectivo parecer,
por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos específicos que têm
de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
Assim sendo, depois da entrada em vigor daquele diploma a Estradas de Portugal, SA., deixou de
ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitária, dispondo
apenas de competência para a emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento da
autoria das câmaras municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88».
O referido acórdão, apoiando-se na lição do professor Vieira de Andrade, faz a distinção entre
parecer e autorização e os respectivos efeitos, para concluir pela sua diferente natureza e que, ao contrário desta última figura, o parecer não configura um acto administrativo. E nessa medida, como a
actuação da Estradas de Portugal se resume a emitir parecer, este não pode constituir fundamento para
a cobrança de uma taxa.
A mesma doutrina foi reiterada no acórdão da secção de contencioso administrativo de 20/02/2014
(proc. n.º 1418/13), no qual se concluiu que a “Estradas de Portugal, S.A.” não tinha competência para
iniciar um procedimento de licenciamento (doutrina seguida entretanto por inúmeros arestos daquela
secção).
Não oferece dúvidas que a taxa de afixação de publicidade decorre da remoção de um obstáculo
jurídico ao comportamento dos particulares (nº2 do artigo 4º da LGT) e que esta remoção só ocorre
com a decisão da Câmara Municipal no âmbito do procedimento de licenciamento. Assim e nos casos
em que seja ouvida a Estradas de Portugal e esta emita parecer favorável no âmbito de tal procedimento
pode ocorrer que não seja concedida a requerida licença para afixação de publicidade. Ou seja, só
com a decisão da Câmara Municipal a conceder a licença é que é removido o obstáculo jurídico, que
é condição da cobrança da taxa.
Daí que a simples emissão de parecer por parte da “Estradas de Portugal” não constitua fundamento
para esta entidade cobrar uma taxa.
Acrescente-se, ainda, que o facto de as taxas previstas no artigo 15º do Dec-Lei n.º 13/71, de 23 de
Janeiro, terem sido diversas vezes actualizadas (Decretos-Leis nºs 667/76, de 5 de Agosto, 235/82, de
19 de junho, e 25/2004, de 24 de Janeiro), designadamente pelo Dec-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro,
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incluindo o valor da alínea j), relativa a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade”, não
confraria aquela asserção, uma vez que este diploma teve apenas por finalidade actualizar as taxas no
seu conjunto, como resulta do seu preâmbulo, sem se preocupar com eventual revogação implícita de
alguma dessas alíneas. Por outro lado no mesmo preâmbulo refere-se que aqueles casos respeitam aos
casos em que a “Estradas de Portugal” emite autorizações ou licenças, o que como se deixou exarado
no acórdão do STA de 26/6/2013 (recurso n 232/13) são figuras distintas do parecer.
Em face do exposto, entendemos que a Recorrente carece de competência para liquidar a taxa
notificada à Recorrida, pelo que bem andou a sentença recorrida ao determinar a sua anulação, com
base na sua ilegalidade, motivo pelo qual deve ser confirmada e o recurso ser julgado improcedente.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Factos com relevância para a decisão fixados na 1ª Instância:
1. A ora impugnante, Petrogal — Petróleos de Portugal, S. A., é uma sociedade anónima cujo
respectivo objecto social consiste na refinação do petróleo bruto e seus derivados, no transporte, distribuição e comercialização de petróleo bruto e seus derivados e gás natural, na pesquisa e exploração de
petróleo bruto e gás natural, e em quaisquer outras actividades industriais, comerciais, de investigação
ou prestação de serviços conexos com os anteriormente referidos – cfr. petição inicial, facto 3. a fls. 3
e seguintes dos autos que remete para certidão permanente do Registo Comercial;
2. No âmbito de acção de fiscalização realizada pela EP — Estradas de Portugal, S. A., ao Posto
de Abastecimento de Combustíveis detido pela Impugnante na EN 1, Km 292+400 - E/D, verificou-se
“(…) a afixação de publicidade no posto, e que é visível da estrada, sem que tal afixação tenha sido
autorizada por parte da EP, nos termos legais, pelo que fica também V Exa. notificada a apresentar,
num prazo de 10 dias úteis, um projecto que contemple memória descritiva, o alçado, corte e perfil
transversal cotado relativamente ao eixo da estrada e sua implantação na respectiva infra estrutura,
descritiva dos elementos publicitários, dando cumprimento ao disposto na Lei 9 7/88 de 17 de Agosto
e DL 105/98 de 14 de Abril, com redacção dada pelo DL 166/99 de 13 de Maio (...)” - cfr Documento
de fls. 31 dos autos, oficio remetido pela EP ao Impugnante e cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os efeitos legais;
3. Na sequência do oficio mencionado em 2. e em resposta a uma exposição apresentada no âmbito do exercício de audiência prévia, a entidade fiscalizadora esclareceu o seguinte: “relativamente à
dúvida suscitada sobre a competência de cobrança de taxas devidas pela implantação de publicidade
nos PAC de acordo com o art. 2º da Lei 97/98 de 10 de Agosto, deve a emissão da licença ser precedida de autorização da EP, quando se trate de um posto instalado à margem de uma estrada sob a sua
jurisdição. Por outro lado, a legislação rodoviária prevê uma taxa de publicidade por cada autorização
emitida, nos termos da alínea j), do n.º 1 do artigo 15º do DL 13/71 de 23 de Janeiro, com as alterações
introduzidas pelo DL 25/2004 de 24 de Janeiro. Acresce-se que também é da competência da EP cobrar
uma taxa anual pela emissão de uma autorização, quer se trate de publicidade afixada em PAC, quer se
trate de publicidade em geral. Face ao exposto, mantemos a nossa decisão com base nos fundamentos
expostos no nosso ofício nº1899 de 2009.11.10, a que acrescem os vindos de referir; pelo que fica
V. Exa. notificado do seguinte: (...) no prazo de trinta dias úteis apresentar um projecto para legalização da publicidade já instalada, sob pena de ser instaurado processo de reposição da legalidade, com
eventual recurso ao encerramento do posto(...)” - cfr Oficio enviado à Impugnante, constante de fls. 34
e seguintes dos autos cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os efeitos legais;
4. Por oficio datado em 19.04.2011, pela Delegação Regional do Porto, da E.P- Estradas de Portugal, S.A., a Impugnante foi notificada nos seguintes termos: “pela nossa notificação de 04.05.2010,
foram V Exa. Notificados para apresentar projecto de publicidade do PAC (Posto de Abastecimento
de combustíveis da EN 15, KM7±700 - E). Tendo em conta que (...) não apresentaram projecto da
mesma, a qual é susceptível de autorização da EP - Estradas de Portugal, S. A., vamos proceder à
liquidação da respectiva taxa de acordo com as medições apuradas por estes serviços. Efectivamente
(...) a EP tem competência para autorizar a colocação de publicidade, cobrando a respectiva taxa. As
autorizações para implantação de elementos publicitários serão sempre concedidas pelo prazo máximo
de um ano, renovável, a título precário devendo V. Exa., caso seja vossa pretensão, solicitar a respectiva
renovação antes de terminar aquele período. Assim, ficam desde já notificadas da liquidação daquela,
que se apurou no valor de €1 306,17 (...), de acordo com elementos disponíveis por esta Delegação
Regional. (...) - cfr fls. 23 e seguintes dos autos, doc. 1 junto com a Petição Inicial cujo teor se dá por
integralmente reproduzido;
5. Em 20.03.2012 deu entrada neste Tribunal Administrativo e Fiscal o presente processo de
Impugnação Judicial - cfr FIs. 2 e seguintes dos autos.
Factos não provados: Inexistem factos não provados com relevância para a decisão da causa.
3 – DO DIREITO
Tal como decorre da leitura da sentença recorrida, a questão em debate na presente impugnação
judicial é a de saber se as Estradas de Portugal, S.A., tem competência para licenciar e taxar a afixação
de publicidade instalada em posto de abastecimento de combustíveis ao Km7+700-E da EN15.
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Na sentença recorrida, julgou-se que a EP não tinha competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias entendendo-se que depois da entrada em vigor da
Lei n.º 97/88, deixou a Entidade Impugnada de ter competência para liquidar tais taxas, uma vez que
a sua intervenção se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da
autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no artigo 2º nº2 da mesma Lei nº97/88. Com
este fundamento foi julgada procedente a impugnação e considerou-se prejudicado o conhecimento
das demais questões suscitadas.
A questão a decidir neste recurso é, apenas de direito e consiste em saber quem é a entidade competente para licenciar e, consequentemente, tributar a afixação de tabuletas de publicidade na zona de
protecção das estradas nacionais.
Trata-se de questão que actualmente tem obtido resposta idêntica tanto na Secção de Contencioso
Tributário (na vertente da tributação do licenciamento) como na Secção de Contencioso Administrativo
(na vertente do licenciamento em si), como se pode ver pelos acórdãos proferidos por esta Secção de
26/06/2013, no rec. n.º 0232/13, e de 4/06/2014, no rec. n.º 01730/13, e pela Secção de Contencioso Administrativo de 20/02/2014, nos recs. nºs 01854/13; 01597/13; 01786/13; 01814/13; 01340/13; 01415/13;
01813/13; 01500/13; 0604/13; 01417/13; 0983/13; de 20/03/2014, no rec. n.º 01500/13; de 20/03/2014,
no rec. n.º 01814/13; de 3/04/2014, nos recs. n.º 01815/13; 01896/13; 01600/13; 01741/13; 01792/13;
01499/13; 01556/13; 024/14; de 15/05/2014, nos recs. n.º 0133/14; 0135/14; 0140/14; 01516/13; de
29/04/2014, no rec. n.º 073/14, e de 26/06/2014, no rec. n.º 0232/13, traduzindo uma jurisprudência
que actualmente se pode considerar consolidada.
Esta resposta foi inicialmente dada pelo referido acórdão desta Secção no recurso n.º 0232/13, cuja
fundamentação sufragamos na íntegra, e que posteriormente foi acolhida pela Secção de Contencioso
Administrativo.
Nesse acórdão deixou-se explicitado o seguinte:
«3.1. O art. 1º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os
passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada”
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito) - arts. 1º a 3º.
Diz expressamente o art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:
a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de Estradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida a
construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer objectos
de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma da estrada ou
dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados em construções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os mesmos se destinem
a identificar instalações públicas ou particulares.”
Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença da
Junta Autónoma da Estrada, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial ou não,
numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”.
Em face do quadro legal exposto, a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente mantém
competência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas no art. 10º,
n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada em vigor da
Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo para as
câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios que devem
nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas das
suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou instalação
de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento prévio
das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete
às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos critérios de
licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”.
No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe “Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1 que o
pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal da respectiva área, devendo, nos
termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente do Instituto Português
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do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção-Geral de Transportes Terrestres,
da Direcção de Turismo e do Serviço Nacional de parques, Reservas e Conservação da Natureza.”
Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b), do
Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em que este
último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona non
aedificadi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88
degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
Poderá dizer-se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto-Lei n.º 13/71 que,
pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser revogado
por aquela lei.
Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador” (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.).
Ora, afigura-se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição
de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras
municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão
do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos
específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
Realce-se que esta é, aliás, a tese da recorrente.
Com efeito, nas suas conclusões a recorrente não refere em parte alguma qual a norma que lhe
confere competência para a emissão do licenciamento em causa.
Pelo contrário, em vários pontos das Conclusões, designadamente, nos pontos 12, 15, 22, 23, 26
e 27, a recorrente fala sim na sua competência para a emissão de parecer.
No entanto, a recorrente acaba por concluir, invocando jurisprudência deste Supremo Tribunal
que “o licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal que tem de ser precedido de
um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade de uma estrada nacional, o que
significa que aquela entidade não vem licenciar a publicidade, mas sim autorizar a sua afixação junto
das estradas nacionais, que são campos de aplicação completamente diferentes.”
Concluindo-se que “(…) a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E., para afixação de publicidade constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do DL 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer
mencionado no n.º 2 do art.º 2º do DL 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório”
(Acórdão proferido no processo 0243/09, de -25/6/2009)”.
Afigura-se, porém, que esta tese, além de não ter apoio legal, conduziria a resultados absurdos.
Vejamos.
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é vinculativo,
mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (Lições de Direito Administrativo,
2ª ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.), os pareceres “enquanto avaliações jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham ou não de ser solicitados
pelo órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme tenham, ou não, de ser seguidos
pelo órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres previstos em normas jurídicas são,
salvo disposição expressa em contrário, obrigatórios e não vinculantes”.
Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que se
refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.
Em segundo lugar, tratando-se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde
com a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos
actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar a
constituição de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos administrativos em sentido estrito (Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p.145.), embora com
conteúdos diferentes.
As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (Cfr. ob. cit., p. 145.),
actos administrativos favoráveis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos” ou
extinguem obrigações, distinguindo-se as autorizações propriamente ditas das licenças. As primeiras,
também conhecidas por autorizações permissivas, caracterizam-se por permitirem “o exercício pelos
particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo pré-existente, apenas condicionado
pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo por ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam-se a constituir “direitos subjectivos
em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição relativa (preventiva) pela lei, uma
vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que justificou a proibição legal”.
Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair
simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes, visaria
o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de publici-
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dade comercial. O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para liquidar
taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta, proibida no
art. 205º do CPPT.
Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios, precedido
de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada. O que significa
que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento dos municípios e
não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades com jurisdição nos
locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar os interesses visados
pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental e, ao mesmo tempo,
a segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de ver as coisas, existe
apenas uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como pretende a recorrente.
Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem posta
não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71 se
encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas no
mencionado diploma ainda se mantêm ou não.
No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação de
taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º do Decreto-Lei
n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro. E o que se
conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou de ter competência para
liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitária, uma vez que a sua intervenção
se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria das câmaras
municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.».
Por conseguinte, de acordo com o enquadramento legal explicitado, mesmo admitindo que o
Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, se mantém em vigor, a verdade é que não oferece dúvidas que,
por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76 e, posteriormente, da Lei n.º 97/88, o inciso “aprovação
ou licença” constante do art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, foi derrogado e desgraduado
na emissão de “parecer” das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada.
Deve, assim, o procedimento ser iniciado junto das câmaras municipais que procederão à consulta das
entidades competentes para a emissão do respectivo parecer.
E limitando-se a competência da recorrente (EP) à emissão de parecer, no âmbito do procedimento
de licenciamento, da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei
n.º 97/88, não lhe pode competir a iniciativa de liquidar as taxas por tal licenciamento.
A sentença não merece, pois, qualquer censura, devendo ser confirmada.
4 - DECISÃO:
Termos em que acordam os juízes deste Supremo Tribunal em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Ascensão Lopes (relator) — Ana Paula Lobo — Casimiro
Gonçalves.

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Taxa de exibição de publicidade. Estradas nacionais. Liquidação. Competência.
Sumário:
Depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, de 17/8, a Estradas de Portugal, S. A.,
deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de
mensagens publicitária, sendo que a sua intervenção se limita à emissão de parecer,
no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria das câmaras municipais,
nos termos dos disposto no n.º 2 do artigo 2.º da mesma referida Lei.
Processo n.º 653/14-30.
Recorrente: EP – Estradas de Portugal, S. A.
Recorrido: Petróleos de Portugal – Petrogal, S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. EP – Estradas de Portugal, S.A., recorre, por oposição de julgados, da sentença que, proferida
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por
Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., contra a liquidação de taxa de publicidade, no montante de
Euros 1.533,33 (relativa a publicidade afixada no posto de abastecimento de combustíveis localizado
na EN 12, Km 4,250, margem esquerda da freguesia ………….., município de Matosinhos.
1.2. Alega e termina formulando as Conclusões seguintes:
1 - O presente recurso justifica-se na exata medida em que, conforme previsto nos artigos 280º
nºs. l e 5, 282º e segts. do CPPT, existe necessidade da mais concreta aplicação do direito perante uma
sucessão de regimes legais e institutos jurídicos, nunca olvidando que o Decreto-Lei n.º 13/71 de 23 de
Janeiro é a lei especial - A lei fundamental do Estatuto das Estradas Nacionais;
2 - A sentença a quo violou a lei, julgou com erro a matéria de direito aplicável ao caso, descurou
a importância e atualidade do Decreto-Lei n.º 13/71 de 23 de Janeiro;
3 - Mesmo depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88 de 17 de Agosto, o DL 13/71 permanece
em vigor e foi até atualizado no que concerne às taxas de publicidade da EP;
4 - A maioria das decisões jurisdicionais das primeiras instâncias administrativas e fiscais, do TCAS,
do STA, com a exceção da presente sentença recorrida e do Acórdão do STA, do recurso n.º 232/13
de 26 de junho (não transitado em julgado tal como outros no mesmo sentido) têm considerado ser a
EP - Estradas de Portugal, S.A. competente para o licenciamento da publicidade à margem e visível
das estradas do PRN2000;
5 - O STA já tem acolhido para exame, ainda pendente, outros recursos, da espécie de revista,
considerando a importância e relevância social da temática em litígio;
6 - A utilização da propriedade privada, em termos de publicidade, está sujeita a licenciamento, e no
que respeita às estradas nacionais, vigorando ainda na ordem jurídica portuguesa o Decreto-Lei n.º 13/71,
de 23 de Janeiro, a administração exclusiva é exercida pela EP - Estradas de Portugal, S.A.;
7 - O DL 13/71 é legislação considerada especial, de proteção à estrada, e submete à aprovação
e licenciamento da EP a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial ou não, numa
faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respetiva;
8 - Os poderes da EP, S.A. respeitam à aprovação e licenciamento da implantação de tabuletas
ou objectos de publicidade, comercial ou não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi
respectiva, contando que não ofendam a moral pública e não se confundam com a sinalização da estrada,
bem como ao estabelecimento de postos de abastecimento de combustíveis ou as obras neles a realizar
(cfr. o artigo 10º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro).
9 - A publicidade exibida não é permitida se em contravenção com as disposições legais em vigor
(cfr. o n.º 7.6.2. do Despacho de SEOP-XII/92, de 22 de Dezembro, publicado no Diário da República
em 22/12/1992).
10 - Já definiu o Supremo Tribunal Administrativo que “as normas legais do DL 13/71, de 23/01
(arts. 10º, 12º, 13º, 15º e 17º) são complementares da Lei n.º 97/88 de 17/08, não se encontrando tacitamente revogadas com a entrada em vigor dessa lei.
11 - O licenciamento da EP - Estradas de Portugal, S.A. é diferente do dos municípios, a realidade
fáctica é diferente porquanto, enquanto a EP tem por escopo na sua atuação a segurança rodoviária, os
municípios têm por objetivo simplesmente o aspeto arquitetónico e ambiental, paisagístico;
12 - São duas as realidades e o próprio Tribunal Constitucional tem julgado não existir duplicação
de taxas quando considerada a taxa de publicidade cobrada pela EP e a taxa de regulamento municipal;
13 - Os atos relativos ao licenciamento e à exploração dos postos de abastecimento de combustíveis, assim como à implantação de suportes de publicidade neles devem ser praticados pela recorrente
EP-Estradas de Portugal, S.A., estando as competências de fiscalização da EP salvaguardadas pela parte
final do artigo 25º do Decreto-Lei n.º 48/2011, de l de Abril.
14 - As atividades de gestão e exploração das infra-estruturas rodoviárias, tais como as de execução
e conservação, estão a cargo dos concessionários, e da alínea c) do n.º l do artigo 13º do Decreto-Lei
n.º 374/2007 “constitui receita da EP o produto das taxas, emolumentos e outras receitas cobradas por
licenciamentos, aprovações e atos similares e por serviços prestados no âmbito da sua actividade”.
15 - No objeto da EP, S.A. integra-se a “exploração” da rede rodoviária nacional, na qual se
incluem os actos de licenciamento, nomeadamente de suportes publicitários (cfr: n.º l, do artigo 4º do
DL 374/2007).
16 - A atuação da EP - Estradas de Portugal, S.A., a Concessionária Nacional estatal, de licenciamento, em relação a publicidade visível das estradas nacionais do PRN2000 é própria, e não incidental ou subprocedimental, em face ao administrado, qualquer que seja a relação entre o mesmo e os
Municípios;
17 - A sentença recorrida, ao decidir como decidiu, fez errada interpretação e aplicação do disposto
no artigo 10º, n.º 1, alínea b) e do artigo 15º, n.º 1 alínea j), ambos do DL n.º 13/71 de 23 de janeiro;
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do artigo 1º e 2º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto; do artigo 6º do Decreto-Lei n.º 105/98, de 24 de
Abril; do Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de janeiro, do Decreto-Lei n.º 148/2007, de 27 de Abril; do
Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de Novembro; e das Base 2 e 33 do contrato de concessão publicado
em anexo ao DL n.º 380/2007, de 13 de Novembro;
18 - A atuação de fiscalização, aviso para a entrega de projeto de publicidade, taxas e, ou, a remoção de publicidade já instalada à revelia da EP-Estradas de Portugal, S.A. tem a natureza de processo
administrativo próprio e não de subprocedimento camarário ou de índole meramente municipal e o
licenciamento da publicidade carece do pagamento da taxa fixada legalmente, por unidade de metro
quadrado;
19 - Os serviços da EP-Estradas de Portugal, S.A., têm a sua estrutura orgânica aprovada na
qual existem serviços de Licenciamento que atuam, têm o poder/dever de o fazer, sobre a publicidade
existente à margem das estradas nacionais do PRN2000.
20 - O Venerando Tribunal Central Administrativo Sul, na maioria, tem julgado como legal o ato
administrativo da EP, S.A. do pedido de apresentação do projeto de publicidade a instalar ou instalada
à margem, ou visível, das Estradas Nacionais.
21 - O Supremo Tribunal Administrativo, com a referida exceção (Proc. 232/13 e outros semelhantes), também julga legal a atuação da EP-Estradas de Portugal, S.A. reconhecendo nesta até o direito
de liquidar taxas por publicidade exibida nos Postos de Abastecimento de Combustíveis pelos meios
de execução coerciva fiscal.
Termina pedindo que o recurso seja julgado procedente e revogada a sentença recorrida, julgando-se válida a liquidação de taxa impugnada.
1.3. Contra-alegou a recorrida formulando, a final, as Conclusões seguintes:
I - O presente recurso de revista para este douto tribunal foi interposto pela EP-Estradas de Portugal,
S.A., que, muito sumariamente, se resume à questão de saber qual a entidade competente para licenciar
a afixação de publicidade em postos de abastecimento à margem das estradas nacionais.
II - É entendimento da Recorrida que bem andou o tribunal de 1ª instância, ao ter entendido que
a competência para o licenciamento de afixação de mensagens publicitárias à margem das estradas
nacionais, por força da Lei n.º 97/88, pertence aos Municípios, cabendo à Recorrente unicamente a
emissão de parecer, nos casos em que afixação de publicidade esteja numa via que integre a sua área
de jurisdição (v. art. 2º da referida lei).
III - A actuação da EP encontra-se sujeita não só à lei, como também ao contrato de concessão
celebrado com o Estado (Bases da Concessão aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 380/2007, de 13/11,
alteradas posteriormente pelo Decreto-Lei n.º 110/2009, de 18/05).
IV - Pelo que, não estando o posto de abastecimento em causa previsto na Rede Rodoviária Nacional (é uma estrada desclassificada), este posto não está sob a sua área de jurisdição, não podendo a
mesma sobre ele exercer os seus poderes de autoridade.
V - Quanto à interpretação e aplicação da Lei n.º 97/88 que se encontra aqui em causa, ao contrário do que a Recorrente quer fazer crer, temos assistido a uma viragem na jurisprudência dos tribunais
superiores, em que concluem (e bem), de forma categórica, pela falta de competência da EP para
exigir projectos de legalização de publicidade já instalada e/ou para liquidar as correspondentes taxas
por mensagens publicitárias, por total falta de atribuições e ingerência na esfera de competências dos
municípios.
VI - A nível do STA, temos não só o Acórdão proferido no proc. n.º 0232/13, em 26/06/2013,
mas também o recentíssimo Acórdão de 20/02/2014, proc. n.º 1418/13, e outros posteriores, melhor
identificados acima, que concluem naquele mesmo sentido.
VII - Analisando a sucessão de diplomas sobre esta matéria - o DL 13/71, o DL 637/76 e a L 97/88
- concluímos que o art. 2º/2 da L 97/88 e o art. 10º/1/b) do DL 13/71 estão em manifesta contradição
e só pode haver uma única entidade competente para atribuir uma licença (e não duas ou um licenciamento cumulativo, como defende a EP).
VIII - E nesse caso, teremos que chamar à colação as regras de interpretação das leis, em que a
regra vai no sentido de que lei posterior revoga lei anterior ou lei especial revoga lei geral, se outra não
for a intenção do legislador.
IX - A Lei n.º 97/88 (sucedendo ao DL 637/76 que também apontava nesse sentido) embora
sendo de âmbito mais geral, face ao DL 13/71, veio regular de forma inequívoca o procedimento de
licenciamento de afixação de publicidade no espaço exterior, atribuindo universalmente às câmaras
municipais a competência para tramitar e decidir esse procedimento, sendo essa licença precedida de
parecer prévio das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade está instalada.
X - Pelo que se conclui que a intenção do legislador foi a de derrogar o disposto sobre esta matéria
no DL 13/71 (derrogação tácita).
XI - Se outra fosse a intenção do legislador, porquê prever a obrigatoriedade de obtenção de um
parecer, a ser emitido pelas entidades “com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada”?
Porquê centralizar a competência para o licenciamento nas câmaras municipais respectivas e não confe-
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rir, desde logo, a competência a cada entidade com jurisdição sobre os locais onde a mesma é afixada?
Essa poderia ter sido uma solução adoptada pelo legislador, mas não foi...
XII - Nesta conformidade, concluímos que o presente recurso não tem qualquer fundamento,
por não se verificar qualquer violação de disposição legal nem se encontrar em contradição com a
jurisprudência majoritária deste tribunal, como erradamente refere a Impugnada, devendo ser negado
provimento ao mesmo.
Termina pedindo que não seja admitido o recurso ou, se o for, lhe seja negado provimento.
1.4. O MP emite Parecer, nos termos seguintes:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do
Porto, exarada a fls. 186/206, em 28 de Fevereiro de 2014.
A sentença recorrida julgou procedente impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação
de taxa de publicidade, ao abrigo do disposto no artigo 15º/1/j) do DL 13/71, de 23 de Janeiro, no entendimento de que a recorrida, não tem actualmente competência para a liquidação de tal tributo.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 240/244, que, como é sabido,
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 635º/4 e 639º/1 do CPC, e que aqui
se dão por inteiramente reproduzidas.
A recorrida contra-alegou, nos termos de fls. 263/267, que aqui, também, se dão por inteiramente
reproduzidos para todos os efeitos legais.
Resulta do probatório e dos autos que a recorrente EP, ao abrigo do disposto no artigo 15º/1/j) do
DL 13/71, de 23 de Janeiro e, perante a mera constatação física da existência dos painéis de publicidade,
sem promover qualquer procedimento de licenciamento, procedeu à liquidação do sindicado tributo.
A questão controvertida consiste em saber se a EP tem, actualmente, competência para liquidar
a taxa de publicidade em causa.
Parece que não tem competência para o efeito.
De facto, o STA, em recente acórdão de 26 de Junho de 2013 ((1) Proferido no recurso n.º 0232/13,
disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.), relatado pela Senhora Conselheira Fernanda Maçãs, e
cujo discurso fundamentador se subscreve, sustentou que o artigo 2º/2 da Lei 97/88 está em contradição com o, expressamente, consagrado no artigo 10º/1/ b) do DL 13/71, na parte em que este último
comete à Estradas de Portugal, EP, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da
zona non aedificandi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto aquele preceito degrada
essa intervenção à mera emissão de parecer obrigatório.
Assim, sustenta o STA, no citado aresto que, uma vez que foi intenção inequívoca do legislador
revogar o regime especial de licenciamento de publicidade constante do DL 13/71, depois da entrada
em vigor da Lei 97/88, a EP deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitárias, dispondo, tão somente, de competência para a emissão de parecer, no
âmbito do procedimento de licenciamento da autoria das Câmaras Municipais, nos termos do estatuído
no artigo 2º/2 da Lei 97/88.
A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que deve negar-se provimento ao presente recuso jurisdicional, mantendo-se a sentença
recorrida na ordem jurídica.»
1.5. Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
1. A ora impugnante, Petrogal - Petróleos de Portugal, S.A., é uma sociedade anónima cujo respectivo objecto social consiste na refinação do petróleo bruto e seus derivados, no transporte, distribuição e comercialização de petróleo bruto e seus derivados e gás natural, na pesquisa e exploração de
petróleo bruto e gás natural, e em quaisquer outras actividades industriais, comerciais, de investigação
ou prestação de serviços conexos com os anteriormente referidos - cfr. petição inicial, articulado 8 que
remete para certidão permanente do Registo Comercial;
2. No âmbito de acção de fiscalização realizada pela EP-Estradas de Portugal, S.A., realizada
a 15 de Outubro de 2009, ao Posto de Abastecimento de Combustíveis detido pela Impugnante na
EN 12, KM. 4.250, margem esquerda, da freguesia …………, município de Matosinhos, verificou-se
“(...) a afixação de publicidade, e que é visível da estrada, sem que tal afixação tenha sido autorizada
por parte da EP, nos termos legais, pelo que fica também V. Exa. notificada a apresentar, num prazo
de 10 dias úteis, um projecto que contemple memória descritiva, o alçado, corte e perfil transversal
cotado relativamente ao eixo da estrada e sua implantação na respectiva infra estrutura, descritiva dos
elementos publicitários, dando cumprimento ao disposto na Lei 97/88 de 17 de Agosto e DL 105/98
de 14 de Abril, com redacção dada pelo DL 166/99 de 13 de Maio (...)” - cfr. Documento de fls. 29 dos
autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido para os efeitos legais;
3. Por ofício datado de 15-04-2011, pela Delegação Regional do Porto, da EP - Estradas de
Portugal, S.A., a Impugnante foi notificada nos seguintes termos:
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“Pela n/ comunicação de 25-01-2010, foram V. Exa. Notificados para apresentar projecto de publicidade do PAC acima identificado. Tendo em conta que (...) não apresentaram projecto da mesma,
a qual é susceptível de autorização da EP-Estradas de Portugal, S.A., vamos proceder à liquidação da
respectiva taxa de acordo com as medições apuradas por estes serviços. Efectivamente (...) a EP tem
competência para autorizar a colocação de publicidade, cobrando a respectiva taxa. As autorizações
para implantação de elementos publicitários serão sempre concedidas pelo prazo máximo de um ano,
renovável, a título precário devendo V. Exa., caso seja vossa pretensão, solicitar a respectiva renovação antes de terminar aquele período. Assim, ficam desde já notificadas da liquidação daquela, que se
apurou no valor de 1.533,33 (...), de acordo com elementos disponíveis por esta Delegação Regional.
(...) - cfr. fls. 33 a 39, cujo teor se dá por integralmente reproduzido;
4. Pelo ofício datado 18 de Maio de 2011 e na sequência do exercício do direito de audição pela
impugnante, a EP referiu que “na sequência da nossa notificação de 15-04-2011, vieram V. Exas.
alegar a omissão dos elementos, critérios e forma de cálculo para a determinação do valor fixado na
taxa. Como decorre da notificação em análise e das fotografias que a acompanham, a taxa foi fixada
ao abrigo do disposto na alínea j), do n.º 1, do artigo 15º do Decreto-Lei n.º 13/71 de 23 de Janeiro,
com base na área de publicidade existente no PAC, ou seja, 27,00 m2, sendo que a taxa aplicável é de
56,796/m2. Invocam, ainda, a aplicação, no caso em apreço, do regime do Licenciamento Zero (Decreto-Lei n.º 48/2011 de 1 de Abril), o qual não revoga a legislação rodoviária aplicável. Designadamente
o Decreto-Lei n.º 13/71 de 23 de Janeiro, nem eliminou a obrigatoriedade de emissão de parecer por
parte da EP quando a publicidade for visível de uma estrada nacional sob sua jurisdição, pelo que a
actuação desta empresa não sofreu qualquer alteração. Face ao exposto, mantém-se a decisão proferida, a que acrescem os argumentos vindos de referir e, em consequência, ficam V. Exas. Notificados
para efectuar o pagamento da quantia já liquidada (...)” - cfr. fls. 25/26, cujo teor se considera aqui
integralmente reproduzido;
5. Os presentes autos deram entrada a 01 de Setembro de 2011.
3.1. A sentença julgou procedente a impugnação, apelando, no essencial, à fundamentação constante do acórdão desta Secção do STA, de 26/6/2013, no processo n.º 232/13.
E é do assim decidido que a recorrente discorda, alegando, como se viu, que a sentença enferma
de erro de julgamento (por violação do disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b) e do art. 15º, n.º 1 alínea j),
ambos do DL n.º 13/71 de 23/1; dos arts. 1º e 2º da Lei n.º 97/88, de 17/8; do art. 6º do DL n.º 105/98,
de 24/4; do DL n.º 25/2004, de 24/1, do DL n.º 148/2007, de 27/4; do DL n.º 374/2007, de 7/11; e das
Base 2 e 33 do contrato de concessão publicado em anexo ao DL n.º 380/2007, de 13/11) visto que:
a) Mesmo depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, de 17/8, o DL 13/71, de 23/1, permanece
em vigor e as respectivas normas legais (arts. 10º, 12º, 13º, 15º e 17º) são complementares daquela Lei
n.º 97/88, não se encontrando tacitamente revogadas com a entrada em vigor desta.
b) A utilização da propriedade privada, em termos de publicidade, está sujeita a licenciamento, e
no que respeita às estradas nacionais, vigorando ainda na ordem jurídica portuguesa o dito DL n.º 13/71,
a administração exclusiva é exercida pela EP-Estradas de Portugal, S.A.;
c) O DL 13/71 consubstancia legislação especial, de protecção à estrada, e os poderes da EP, S.A.,
respeitam à aprovação e licenciamento da EP da implantação de tabuletas ou objectos de publicidade,
comercial ou não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva, contando que
não ofendam a moral pública e não se confundam com a sinalização da estrada, bem como ao estabelecimento de postos de abastecimento de combustíveis ou as obras neles a realizar (cfr. o art. 10º do
mesmo DL n.º 13/71).
d) O licenciamento da EP - Estradas de Portugal, S.A. é diferente do dos municípios, a realidade
fáctica é diferente porquanto, enquanto a EP tem por escopo na sua actuação a segurança rodoviária,
os municípios têm por objectivo simplesmente o aspecto arquitectónico e ambiental, paisagístico;
e) Os actos relativos ao licenciamento e à exploração dos postos de abastecimento de combustíveis, assim como à implantação de suportes de publicidade neles devem ser praticados pela recorrente
EP - Estradas de Portugal, S.A., estando as competências de fiscalização da EP salvaguardadas pela
parte final do art. 25º do DL n.º 48/2011, de l/4.
f) A actuação de fiscalização, aviso para a entrega de projecto de publicidade, taxas e, ou, a remoção de publicidade já instalada à revelia da EP-Estradas de Portugal, S.A. tem a natureza de processo
administrativo próprio e não de subprocedimento camarário ou de índole meramente municipal e o
licenciamento da publicidade carece do pagamento da taxa fixada legalmente, por unidade de metro
quadrado;
3.2. A questão a decidir é, portanto, a que se prende com a competência da EP – Estradas de Portugal, S.A., para a liquidação e cobrança de taxas por afixação ou instalação de publicidade exterior na
zona de protecção das estradas nacionais, após o início da vigência da Lei n.º 97/88, de 17/1.
Diga-se, porém, antes de mais, que apesar de a recorrente referir, no requerimento de interposição
do recurso (fls. 212), que o vem interpor nos termos dos arts. 280º nºs. 1 e 5 e 282º n.º 1, ambos do
CPPT, e do art. 26º alínea b) do ETAF, e de invocar que a solução da decisão recorrida é contrária à
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solução dos acórdãos do STA, de 25/6/2009, recs. nºs., 243/09 e 244/09 e de 17/5/2013, rec. n.º 580/13,
aquele circunstancialismo atinente à previsão do citado n.º 5 do art. 280º, não se verifica.
É que, no caso dos autos, não ocorre qualquer excepção inerente ao valor da alçada.
Na verdade, tendo sido impugnada a liquidação de uma taxa no montante de 1.533,33 Euros,
o valor do respectivo processo (al. a) do n.º 1 do art. 97º-A do CPPT) excede o valor da alçada dos
tribunais tributários de 1ª instância [actualmente fixada em 1.250,00 Euros – cfr. n.º 4 do art. 284º do
CPPT, n.º 1 do art. 24º da Lei n.º 3/99, de 13/1 (LOFTJ – na redacção do DL n.º 303/2007, de 24/8, a
que corresponde o art. 31º, n.º 1, da Lei n.º 52/2008, de 28/8 – LOFTJ de 2008)].
Daí que, também não se imponha qualquer apreciação sobre aquele requisito de admissibilidade
(apreciação sobre a invocada oposição entre a decisão recorrida e a indicada decisão do Tribunal Superior), cabendo, antes, apreciar o recurso nos termos gerais, como agora se fará.
Vejamos, pois.
3.3. Esta questão ligada à competência da EP – Estradas de Portugal, S.A., para a liquidação e
cobrança de taxas por afixação ou instalação de publicidade exterior na zona de protecção das estradas
nacionais, após o início da vigência da Lei n.º 97/88, de 17/1 é questão que tem vindo, mais recentemente, a obter resposta uniforme na jurisprudência deste STA (quer por parte da Secção de Contencioso
Tributário - na vertente da tributação do licenciamento – quer por parte da Secção de Contencioso
Administrativo - na vertente do próprio licenciamento, «a se» -, como pode ver-se pelo acórdão do
Pleno desta Secção do Contencioso Tributário, proferido em 9/7/2014, no proc. n.º 232/13 (aresto que,
apesar de, como se alega na Conclusão 4ª do recurso, não ter, naquela data, transitado em julgado, foi,
entretanto, objecto de decisão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário, em 9/7/2014) e pelos
acórdãos proferidos, entre outros, nesta Secção, em 10/9/2014, proc. n.º 079/14, em 9/7/2014, proc.
n.º 483/14, em 2/7/2014, nos procs. n.º 492/14 e n.º 615/14 e em 18/6/2014, nos procs. nºs. 01435/13
e 0205/14, e na Secção de Contencioso Administrativo, e também entre muitos outros, em 15/5/2014,
nos procs. nºs. 0133/14, 0135/14, 0140/14, 01516/13, no sentido da competência exclusiva das câmaras municipais para o licenciamento de publicidade comercial nas áreas dos respectivos concelhos,
precedida de parecer prévio da EP – Estradas de Portugal, S.A. (arts. 1º, n.º 1 e 2º, nºs. 1 e 2, da Lei
n.º 97/88, de 17/8).
Entendimento este que fora, igualmente, o afirmado no acórdão referenciado na sentença (o acórdão desta Secção, de 26/6/2013, processo n.º 0232/13, ora confirmado, aliás, como acima se disse, no
acórdão do Pleno, de 9/7/2014) cuja fundamentação sufragamos na íntegra.
Naquele acórdão deixou-se explicitado o seguinte:
«3.1. O art. 1º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os
passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada”
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito) - arts. 1º a 3º.
Diz expressamente o art. 3º do Decreto-Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:
a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de
Estradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida
a construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer objectos de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma da
estrada ou dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados
em construções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os mesmos
se destinem a identificar instalações públicas ou particulares.”
Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença
da Junta Autónoma da Estrada, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial
ou não, numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”.
Em face do quadro legal exposto, a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente
mantém competência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas no
art. 10º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada em
vigor da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.
Este diploma, que sucedeu ao Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadramento geral da publicidade exterior, sujeitando-a a licenciamento municipal prévio e remetendo para
as câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios que
devem nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.
Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto-Lei n.º 13/71 nem sequer algumas das
suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou insta-
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lação de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento
prévio das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).
Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades,
compete às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos
critérios de licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”.
No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe “Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1
que o pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal da respectiva área, devendo, nos termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de
parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente
do Instituto Português do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção-Geral
de Transportes Terrestres, da Direcção de Turismo e do Serviço Nacional de Parques, Reservas e
Conservação da Natureza.”
Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b),
do Decreto-Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em que
este último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona
non aedificandi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º da Lei
n.º 97/88 degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.
Poderá dizer-se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto-Lei n.º 13/71 que,
pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser revogado
por aquela lei.
Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador” (Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador,
7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.).
Ora, afigura-se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal
às câmaras municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória,
através da emissão do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para
defesa de interesse públicos específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final
pelo respectivo município.
(…)
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é vinculativo,
mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (Lições de Direito Administrativo,
2ª ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.), os pareceres “enquanto avaliações jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham ou não de ser solicitados
pelo órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme tenham, ou não, de ser seguidos
pelo órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres previstos em normas jurídicas são,
salvo disposição expressa em contrário, obrigatórios e não vinculantes”.
Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que
se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.
Em segundo lugar, tratando-se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde
com a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos
actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar
a constituição de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos
administrativos em sentido estrito (Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p. 145.), embora com
conteúdos diferentes.
As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (Cfr. ob. cit., p. 145.),
actos administrativos favoráveis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos” ou extinguem obrigações, distinguindo-se as autorizações propriamente ditas das licenças.
As primeiras, também conhecidas por autorizações permissivas, caracterizam-se por permitirem
“o exercício pelos particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo pré-existente,
apenas condicionado pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo por ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam-se a
constituir “direitos subjectivos em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição
relativa (preventiva) pela lei, uma vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que
justificou a proibição legal”.
Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair simultaneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes,
visaria o mesmo resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de
publicidade comercial. O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para
liquidar taxas sobre a mesma realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta,
proibida no art. 205º do CPPT.
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Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição
de mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios,
precedido de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada. O
que significa que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento dos
municípios e não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades
com jurisdição nos locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar
os interesses visados pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental
e, ao mesmo tempo, a segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de
ver as coisas, existe apenas uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como
pretende a recorrente.
Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem posta
não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto-Lei n.º 13/71 se
encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas
no mencionado diploma ainda se mantêm ou não.
No caso em apreço, a questão sub judice traduz-se apenas em aferir da legalidade da liquidação de taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º
do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto-Lei n.º 25/2004, de 24 de
Janeiro. E o que se conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou
de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitária, uma vez que a sua intervenção se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de
licenciamento, da autoria das câmaras municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da
Lei n.º 97/88.».
Em suma, de acordo com o enquadramento legal explicitado, mesmo admitindo que o DL n.º 13/71,
de 23/1, se mantém em vigor, a verdade é que não oferece dúvidas que, por força, primeiro do DL
n.º 637/76 e, posteriormente, da Lei n.º 97/88, o inciso “aprovação ou licença” constante do art. 10º,
n.º 1, alínea b), do DL n.º 13/71, foi derrogado e desgraduado na emissão de “parecer” das entidades
com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada. Devendo, assim, o procedimento ser
iniciado junto das câmaras municipais que procederão à consulta das entidades competentes para a
emissão do respectivo parecer.
E limitando-se a competência da recorrente (EP) à emissão de parecer, no âmbito do procedimento
de licenciamento, da autoria das câmaras municipais, nos termos do disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei
n.º 97/88, não lhe pode competir a iniciativa de liquidar as taxas por tal licenciamento.
Sendo que, apesar de a actualização das taxas a pagar pelas autorizações e licenças para implantação de tabuletas ou objectos de publicidade concedidas pela EP-Estradas de Portugal, SA, operada pelo
DL n.º 25/2004, de 24/1, poder traduzir intenção do legislador no sentido da manutenção da vigência
do DL n.º 13/71, de 23/1 [art. 15º n.º 1 alínea j)] - no mesmo sentido apontando, aliás, o recente DL
n.º 87/2014, de 29/5 –, (1) o sentido útil da norma que procede à actualização das taxas pressupõe uma
compatibilização das áreas de competência da recorrente e das câmaras municipais para o licenciamento de mensagens publicitárias, compatibilização que, todavia, não afasta a competência exclusiva
das câmaras municipais para o licenciamento de publicidade comercial nas áreas dos respectivos concelhos, precedida de parecer prévio da EP Estradas de Portugal, SA (art. 1º n.º 1 e art. 2º nºs. 1 e 2, da
Lei n.º 97/88, de 17/8).
Concluindo, a sentença não sofre dos erros de julgamento que a recorrente lhe imputa, devendo
ser confirmada.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão
Seia.
(1) O DL n.º 87/2014, de 29/5, segundo consta do respectivo Preâmbulo, destina-se a, «face ao novo paradigma do
setor rodoviário, harmonizar o atual quadro legal, definindo no presente decreto-lei as regras gerais aplicáveis à exploração das áreas de serviço e ao licenciamento para implantação dos postos de abastecimento de combustíveis marginais
às estradas, revogando expressamente um conjunto de normas dispersas …» bem como a promover «…a clarificação do
regime aplicável à taxação do licenciamento da implantação dos postos de abastecimento de combustíveis marginais às
estradas …».
E apesar de a matéria de licenciamento para implantação de postos de abastecimento de combustíveis estar anteriormente também regulada no DL n.º 13/71, este DL 87/2014 acaba por operar (na alínea a) do n.º 1 do seu artigo 11º) a expressa
revogação da pertinente alínea l) do n.º 1 do art. 15º daquele DL n.º 13/71.

2979

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Taxa de exibição de publicidade. Estradas nacionais. Competência para a liquidação.
Sumário:
I — Por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, e, posteriormente,
da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto (artigo 2.º, n.º 2), o artigo 10.º, n.º 1, alínea b),
do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, na parte em que exigia a aprovação
ou licença da Junta Autónoma das Estradas, foi derrogado e essa exigência foi
desgraduada, limitando-se à emissão de parecer.
II — Por força dos mencionados diplomas, o licenciamento da afixação e inscrição de
mensagens de publicidade passou a ser atribuído de forma universal às câmaras
municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão do respectivo parecer, por parte de entidades com
jurisdição exclusiva para defesa de interesses públicos específicos que têm de ser
tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
III — Assim sendo, depois da entrada em vigor daqueles diplomas a “EP - Estradas de
Portugal, S. A.” deixou de ter competência para licenciar a afixação de mensagens
publicitárias, carecendo, por isso, de competência para tributar esse licenciamento.
Processo n.º 657/14-30.
Recorrente: EP – Estradas de Portugal, S. A.
Recorrido: A………., Lda.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 294/
13.1BEBRG
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A………., Lda.” (adiante Impugnante ou Recorrida) instaurou no
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga impugnação judicial contra a liquidação de taxa por afixação
de publicidade em instalações comerciais sitas à margem da Estrada Nacional n.º 201, efectuada pela
“EP – Estradas de Portugal, S.A.” (adiante Recorrente), no valor de € 1.476,54.
1.2 O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou procedente a impugnação e anulou a
liquidação da referida taxa com o fundamento de que a “EP – Estradas de Portugal, S.A.” carecia de
competência para a liquidação, uma vez que também não tinha competência para licenciar a publicidade
afixada à margem das estradas nacionais, que está atribuída, exclusivamente, às câmaras municipais.
1.3 A entidade liquidadora – “EP – Estradas de Portugal, S.A.” – interpôs recurso da sentença para
o Supremo Tribunal Administrativo, que foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e
com efeito meramente devolutivo.
1.4 A Recorrente apresentou alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor (1): «
I - Pretende a Recorrida através da presente acção obter nulidade da liquidação da taxa (1.476,54 €)
notificada pela Delegação Regional de Viana do Castelo, pela afixação de publicidade à margem da
EN …….. ao km 35+440, do lado direito, em Ponte de Lima, imputando ao mencionado acto, entre
outros, o vício de incompetência absoluta da EP.
II - A Recorrida defende, além de outros fundamentos que a competência para licenciar a publicidade afixada à margem das estradas nacionais está atribuída, exclusivamente, às câmaras municipais,
enquanto a Recorrente advoga que a mesma não está excluída dos poderes que lhe foram concedidos,
podendo consubstanciar um acto de licenciamento ou de autorização.
III - É muito importante ter em conta, que o legislador, apesar de discordar da afixação da
publicidade margem das estradas nacionais por razões estéticas e de salvaguarda da segurança rodoviária, admitiu-a (tolerou-a) desde que permitida (licenciada/autorizada) por entidade competente
(a Recorrente no caso) e depois de paga a respectiva taxa (proibição relativa).
IV - Ora, resulta da actual legislação que:
a) Fora dos aglomerados urbanos o legislador não permite a afixação de publicidade pelo que a
questão do licenciamento só se coloca nos casos de excepção ao regime de proibição (alínea a) art. 4.º
do DL 105/98);
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b) Dentro dos aglomerados urbanos, existe um concurso aparente ou real de competências sobre
o licenciamento da publicidade apesar de ser evidente que os terrenos à margem das estradas nacional
estão dentro da zona de protecção sobre os quais se verificam permissões condicionadas a aprovação
autorização ou licença da JAE (faixa de respeito) (cfr. alínea b), do artigo 3.º do DL 13/71).
V - Por sua vez, a competência da Recorrente para conceder licença e liquidar as taxas devidas
pela implantação de tabuletas ou objectos de publicidade à margem das estradas nacional decorre da
conjugação da seguinte legislação:
a) A Lei 97/88 no artigo 1.º, n.º 1, prevê que a afixação de mensagens publicitárias obedece às
regras gerais sobre publicidade e depende do licenciamento prévio das autoridades competentes;
b) No n.º 2, daquele artigo 1.º, é dito que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras
entidades, compete às câmaras municipais...”
c) A Lei 97/88 (tal como o anterior DL 637/76) não revogou o DL 13/71 quanto ao poder concedido à JAE para licenciar a aposição de publicidade na denominada zona de protecção à estrada (cfr.
artigos 1.º, 2.º, 3.º, 10.º e 15.º, todos do DL 13/71).
VI - E mesmo que se aceite a concorrência de duas competências (duas jurisdições) com a intervenção de duas entidades distintas no mesmo procedimento ela resulta das diferentes atribuições que
cada uma destas entidades assegura.
VII - Assim compete as Câmaras Municipais definição dos critérios de licenciamento para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, nos termos do n.º 2, do artigo 1.º da Lei n.º 97/88, enquanto
à Recorrente lhe cabe averiguar se a estrada ou a perfeita visibilidade de trânsito não são afectadas
(cfr n.º 1, do artigo 12.º do DL n.º 13/71 de 23 de Janeiro).
VIII - É que os serviços prestados pelas Câmaras e pela EP não são os mesmos, pelo que não se
podem confundir.
IX - Por isso, a intenção do legislador ao publicar o DL 637/76 e depois a Lei 97/88 foi, inequivocamente, a de salvaguardar o regime especial previsto nas normas de protecção às estradas nacionais,
mais propriamente no DL 13/74 de 23 de Janeiro.
X - Ao decidir como decidiu, o tribunal a quo violou o constante nos artigos 3.º, alínea b); 10.º,
n.º 1 alínea b); 12.º e alínea j), do n.º 1, do 16.º, todos do DL 13/74 de 23 de Janeiro, acabando por
perfilhar solução oposta à jurisprudência maioritária desse tribunal.
NESTES TERMOS,
E nos que V. Exs. mui doutamente suprirão, deverá ser revogada a sentença recorrida, ordenando-se ao TAF do Braga que proceda à apreciação das outras questões, assim se fazendo como sempre,
inteira e sã JUSTIÇA».
1.5 A Recorrida não contra-alegou.
1.4 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público e o Procurador-Geral Adjunto, que enunciou a questão a decidir como sendo a da «competência
da EP - Estradas de Portugal, S.A. para aplicar taxa de publicidade em zona de protecção à estrada,
conforme previsto no art. 15.º do Dec.-Lei n.º 13/71, de 23/1, actualizado pelo Dec.-Lei n.º 25/04, de
17/1», emitiu parecer no sentido de «se manter a competência da EP - Estradas de Portugal, S.A.,
enquanto sucessora do IEP - Instituto de Estradas de Portugal, IP e da Junta Autónoma das Estradas,
para aplicar taxas de publicidade em zona de protecção à estrada, de que decorre, na procedência do
recurso interposto, ser de anular o decidido e mandar remeter o processo à 1.ª Instância para, após
apuramento da pertinente matéria de facto, se decidir da matéria da impugnação».
1.5 Colheram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.6 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento ao considerar que a “Estradas de Portugal, S.A.” não tem competência para licenciar e taxar
a afixação de publicidade situada na margem da estrada nacional.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga deu como provados os seguintes factos:
«A) A aqui impugnante foi notificada, pela comunicação da EP - Estradas de Portugal, S.A. (Delegação Regional de Viana do Castelo), para proceder ao pagamento de taxa de publicidade no valor
de € 1.476,54 (mil quatrocentos e setenta e seis euros e cinquenta e quatro cêntimos), pela legalização
de publicidade já instalada ao Km 34,440 D da EN ……;
B) É contra a liquidação identificada em A. que a autora deduz a presente impugnação.
FACTOS NÃO PROVADOS
Não se provaram, com relevância para a decisão da causa, outros factos que estejam em contradição com a factualidade provada».
2.2 DE DIREITO
2.1.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Como decorre do que deixámos dito, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber quem
é a entidade competente para licenciar e, consequentemente, tributar a afixação de publicidade nas
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estradas nacionais, rectius, na zona de protecção das estradas nacionais, tal como definida pelo art. 3.º
do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro (2), após o início da vigência da Lei n.º 97/88, de 17 de
Agosto.
2.2.2 DA INCOMPETÊNCIA DA RECORRENTE PARA LIQUIDAR A TAXA DE EXIBIÇÃO
DE PUBLICIDADE
A questão tem-se colocado repetidamente neste Supremo Tribunal Administrativo e tem vindo
a ser respondida uniforme e unanimemente por esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo. Assim, vejam-se, entre outros, os seguintes acórdãos:
□ de 26 de Junho de 2013, no processo n.º 232/13 (3), que foi aquele em que se louvou a Juíza do
Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga na sentença recorrida;
□ de 18 de Junho de 2014, no processo n.º 1435/13 (4) e no processo 205/14 (5);
□ de 2 de Julho de 2014, no processo n.º 492/14 (6), no processo n.º 615/14 (7) e no processo
1566/13 (8);
□ de 9 de Julho de 2014, no processo n.º 483/14 (9);
□ de 10 de Setembro de 2014, no processo n.º 79/14 (10).
Ainda que referindo-se à questão do licenciamento em si – enquanto a Secção de Contencioso
Tributário aborda a questão sob a óptica da tributação do licenciamento – também a Secção de Contencioso Administrativo tem vindo a decidir repetida e uniformemente. Vejam-se, entre outros, os
seguintes acórdãos:
□ de 20 de Fevereiro de 2013, no processo n.º 1418/13;
□ de 20 de Março de 2014, nos processos n.ºs 983/13, 1340/13, 1415/13, 1417/13, 1500/13,
1597/13, 1604/13, 1786/13, 1813/13, 1814/13 e 1854/13;
□ de 3 de Abril de 2014, nos processos n.ºs 1499/13, 1556/13, 1600/13, 1741/13, 1815/13, 1896/13;
1792/13 e 24/14;
□ de 29 de Abril de 2014, no processo n.º 73/14;
□ de 15 de Maio de 2014, nos processos n.ºs 1516/13, 133/14, 135/14 e 140/14;
□ de 19 de Junho de 2014, nos processos n.ºs 134/14, 138/14, 228/14, 233/14 e 236/14;
□ de 26 de Junho, no processo n.º 338/14;
□ de 9 de Julho, no processo n.º 235/14.
Podemos, pois, concluir que existe actualmente jurisprudência consolidada sobre a questão, conclusão à qual não obsta a existência de algumas decisões mais antigas desta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em sentido diverso, designadamente os acórdãos
que a Recorrente cita em abono da sua tese, proferidos ambos em 25 de Junho de 2009, pela mesma
formação, nos processos n.º 243/09 (11) n.º 244/09 (12). Aliás, nesse sentido, decidiu esta Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, em aresto proferido em 9 de Julho de
2014 (13), votado unanimemente pelos nove Conselheiros actualmente em exercício de funções, que
julgou findo o recurso interposto ao abrigo do disposto no art. 284.º do CPPT do acórdão em que a
sentença se louvou – proferido em 26 de Junho de 2013, no processo n.º 232/13 – e no qual foi invocado
como fundamento o referido acórdão de 25 de Junho de 2009, proferido no processo n.º 244/09. Na
verdade, o motivo por que esse recurso foi julgado findo foi o de que a doutrina adoptada no acórdão
recorrido constituía «jurisprudência consolidada» para os efeitos do art. 152.º do Código de Processo
nos Tribunais Administrativos.
Assim, pelos fundamentos constantes do referido acórdão da Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo de 26 de Junho de 2013, proferido no processo n.º 232/13,
para cuja fundamentação remetemos – dispensando junção da cópia do mesmo, por estar já publicado no jornal oficial –, o recurso não merece provimento, pois a sentença recorrida não enferma
do erro de julgamento que lhe vem assacado, tanto mais que, também ela, se louvou na doutrina
desse aresto.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - Por força, primeiro do Decreto-Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, e, posteriormente, da Lei n.º 97/88,
de 17 de Agosto (art. 2.º, n.º 2), o art. 10.º, n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro,
na parte em que exigia a aprovação ou licença da Junta Autónoma das Estradas, foi derrogado e essa
exigência foi desgraduada, limitando-se à emissão de parecer.
II - Por força dos mencionados diplomas, o licenciamento da afixação e inscrição de mensagens
de publicidade passou a ser atribuído de forma universal às câmaras municipais, na área do respectivo
concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão do respectivo parecer, por parte
de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesses públicos específicos que têm de ser
tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.
III - Assim sendo, depois da entrada em vigor daqueles diplomas a “EP - Estradas de Portugal,
S.A.” deixou de ter competência para licenciar a afixação de mensagens publicitárias, carecendo, por
isso, de competência para tributar esse licenciamento.
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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, 24 de Setembro de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro
Gonçalves.
(1) Porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão, aqui como adiante,
em tipo normal.
(2) Formada pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito, sendo estas últimas constituídas pelos
terrenos limítrofes até 100 metros para além da zona non aedificandi, tal como definido pelo Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de
Janeiro.
(3) Publicado no Apêndice ao Diário da República de 15 de Abril de 2014 (http://dre.pt/pdfgratisac/2013/32220.pdf),
págs. 2856 a 2863, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f38a09da1dbac0
c880257bc500414cea?OpenDocument.
(4) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
f328483943cf9a1180257d1e00541e53?OpenDocument.
(5) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
f36d8a70c7ed607d80257d2b003ce6a2?OpenDocument.
(6) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
322cce6380175c6680257d27004f05b1?OpenDocument.
(7) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
fa45bcb7465ac19280257d0f005233b3?OpenDocument.
(8) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
894c36a9d0541d1e80257d0f00336c65?OpenDocument.
(9) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
d47aafec0599584380257d23002ee0c9?OpenDocument.
(10) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
6bdca20e1af1c1d780257d51004ebcd5?OpenDocument.
(11) Publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Setembro de 2009 (http://dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.
pdf), págs. 997 a 1003, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
0c5c4a70a2d7f524802575e5004dec2d?OpenDocument.
(12) Publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Setembro de 2009 (http://dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.
pdf), págs. 1003 a 1008, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a837fe04d
5ac11c1802575e5004fa145?OpenDocument.
(13) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
92b7c0a3b92af68b80257d27003833c2?OpenDocument.

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Tabela do imposto de selo. Prédio urbano. Afectação. Habitação.
Sumário:
Não tendo o legislador definido o conceito de prédios (urbanos) com afectação habitacional, mas resultando do artigo 6.º do CIMI (subsidiariamente aplicável ao
Imposto do Selo previsto na nova verba n.º 28 da Tabela Geral) uma clara distinção
entre prédios urbanos habitacionais e terrenos para construção, não podem estes
ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba 28.1 da
TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29/10), como prédios urbanos com
afectação habitacional.
Processo n.º 739/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………….., S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé
que, julgando procedente a impugnação judicial deduzida por A………….., S.A., anulou a liquidação
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de Imposto de Selo (IS) que lhe foi efectuada com referência ao ano de 2012 e a um terreno para construção de que é proprietária, com fundamento em vício de violação de lei, porquanto, contrariamente
ao que entendeu a Administração tributária (AT), os terrenos para construção, ainda que o seu valor
patrimonial tributário (VPT) igual ou exceda € 1.000.000,00, não se enquadravam na verba n.º 28.1
da Tabela Geral do Imposto de Selo (TGIS) na sua redacção inicial, que foi aditada pelo art. 4º da Lei
n.º 55-A/2012, de 29/10, uma vez que não têm afectação habitacional.
1.2. Termina as alegações formulando as Conclusões seguintes:
a) A questão decidenda é a interpretação da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS)
aditada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, em articulação com o art. 6º n.º 1 alínea f) dessa mesma
Lei;
b) Com a alteração introduzida pela citada Lei, o IS passou a incidir também sobre a propriedade,
usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos cujo VPT constante da matriz, nos termos do CIMI,
seja igual ou superior a € 1 000 000,00 (vide verba n.º 28 da TGIS);
c) No CIS não há qualquer definição sobre os conceitos de prédio urbano, terreno para construção e afectação habitacional, pelo que terá que se aplicar o disposto no CIMI, para aferir da eventual
sujeição a IS (Cfr. art. 67º n.º 2 do CIS redacção dada pela Lei n.º 55-A/2012);
d) O art. 2º n.º 1 do CIMI define o conceito de prédio e o art. 6º n.º 1 do CIMI dispõe acerca das
espécies de prédios urbanos existentes, integrando neste conceito os terrenos para construção;
e) A noção de afectação do prédio urbano está subjacente à avaliação dos imóveis, corresponde
ao valor incorporado ao imóvel em função da utilização a que está afecto, constituindo um facto de
distinção determinante para efeitos de avaliação (coeficiente), porquanto;
f) Na avaliação dos terrenos para construção, o legislador optou pela aplicação da metodologia
de avaliação dos prédios urbanos em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes previstos no art. 38º do CIMI, nomeadamente, o coeficiente de afectação previsto no art. 41º
desse código;
g) E tal resulta da imposição legal prevista no n.º 2 do art. 45º do CIMI, ao remeter para o valor das
edificações autorizadas ou previstas no terreno para construção (Vide Ac. do TCA do Sul, 2012/02/14,
proc. 04950/11 e Ac. do STA, 2010/02/10, proc. 01191/09);
h) Para efeitos de determinação do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do coeficiente de afectação em sede de avaliação, pelo que a sua consideração para efeitos de aplicação da
verba n.º 28 da TGIS não pode ser “desprezada”, já que;
i) Na aplicação daquele coeficiente deve levar-se em consideração a classificação dos prédios
urbanos (cfr. art. 6º n.º 2 do CIMI), norma que estabelece como critérios a eleger, com base nessa classificação dos prédios, em primeiro lugar, o licenciamento dos edifícios ou construções ou, na falta de
licenciamento, o destino normal dos imóveis;
j) O regime de avaliação do valor patrimonial dos terrenos para construção está previsto no art. 45º
do CIMI e o seu modelo é semelhante ao dos edifícios construídos, embora tenha como suporte o edifício a construir, tomando por base o respectivo projecto;
k) O valor do terreno para construção corresponde a uma expectativa jurídica, que se traduz num
direito de nele se vir a construir um prédio com determinadas características e valor;
l) É essa expectativa consubstanciada na produção de uma riqueza materializada num imóvel a
construir que faz aumentar o valor do património do proprietário do terreno para construção, logo que
o imóvel passa a poder ser qualificado como terreno para construção;
m) O legislador, na avaliação dos terrenos para construção, separa 2 partes do terreno:
n) a parte do terreno onde vai ser implantado o edifício a construir, cuja área de implantação se
situa dentro do perímetro previsto de fixação do edifício a construir no solo. A determinação do valor
dessa parte do terreno resulta da avaliação do edifício a construir, como se já estivesse construído,
utilizando-se para tal o projecto de construção aprovado. Efectuada essa determinação do valor, reduz-se o valor apurado a uma percentagem entre 15% e 45% (cfr. art. 45º n.º 2 do CIMI) devido ao prédio
ainda não estar concluído;
o) e a parte do terreno adjacente à área de implantação, o valor desta parte do terreno é apurado
da mesma forma que se determina o valor da área do terreno livre e da área do terreno excedente para
efeitos de qualquer imóvel urbano, levando em consideração o disposto no art. 40º n.º 4 do CIMI;
p) Daqui ser forçoso concluir que, a utilização do coeficiente de afectação na determinação do
VPT dos terrenos para construção deriva da lei, quando estabelece que o valor da área da implantação
é determinado em função do valor das edificações autorizadas ou previstas, resultando tal da aplicação
do sistema geral de avaliações de prédios urbanos ao projecto de construção em causa, na avaliação do
valor patrimonial dos terrenos para construção;
q) Além disso, a indicação da afectação habitacional dos terrenos para construção decorre da
iniciativa do contribuinte, nos termos do art. 37º do CIMI, ou decorre da avaliação geral, com base nos
elementos fornecidos pela Câmara Municipal;
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r) O entendimento da AT é que o conceito de “prédios com afectação habitacional” para efeitos
do disposto na verba n.º 28 da TGIS, compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para
construção, desde logo atendendo ao elemento literal da norma, já que,
s) O legislador não refere “prédios destinados a habitação” antes tendo optado pela noção “afectação habitacional”. Expressão diferente e mais ampla cujo sentido há-de ser encontrado na necessidade
de integrar outras realidades para além das identificadas no art. 6º n.º 1 alínea a) do CIMI;
t) Por outro lado, muito antes da efectiva edificação do prédio, é possível apurar e determinar a
afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que estabelecem o modelo
de organização espacial do território municipal;
u) Logo, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de
aplicação da verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto, a terrenos para construção com essa afectação;
v) Embora, a douta sentença tenha acompanhado de perto a fundamentação constante da decisão
do CAAD de 02/10/2013, proc. 53/2013-T, que decidiu que um “prédio com afectação habitacional”
não poderá ser apenas um prédio licenciado para habitação ou destinado a esse fim (isto é, não bastará
que seja um “prédio habitacional”), tendo de ser um prédio que tenha já efectiva afectação a esse fim”,
consideramos que,
w) Salvo melhor opinião, tal entendimento não resulta nem do pensamento legislativo nem tem
o mínimo de correspondência verbal com a letra da lei aqui em causa;
x) A douta sentença padece de erro de julgamento de direito, quando decidiu considerar que um
terreno para construção não implica uma afectação habitacional subsumível à verba n.º 28 da TGIS,
violando, assim, o disposto nos arts. 41º, 45º, 37º e 38º todos do CIMI, art. 9º n.º 1 do CC e art. 11º
n.º 1 da LGT.
Termina pedindo o provimento do recurso e a consequente revogação da sentença recorrida.
1.3. Contra-alegou a recorrida, pugnando pela confirmação do julgado e formulando, a final, as
Conclusões seguintes:
A. O thema decidendum do recurso respeita em saber se no âmbito objectivo de incidência da
verba 28. e 28.1. da TGIS, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-A/2012, se devem incluir os
terrenos para construção com valor patrimonial tributário igual ou superior a l milhão de Euros.
B. Para a Recorrida, os terrenos para construção não se incluem na previsão da norma constante
da verba 28 e 28.1. da TGIS, redacção conferida pela Lei n.º 55-A/2012 de 29.10, por não possuírem
afectação habitacional.
C. O Prédio da Recorrida é um terreno para construção, sem qualquer edificação, projecto ou
processo de licenciamento ou de comunicação prévia para construção elaborado ou submetido às entidades competentes e sem licença de utilização emitida.
D. O conceito de “prédio com afectação habitacional” formulado no CIS na verba 28 e 28.1 do
TGIS [na redacção da Lei n.º 55-A/2012] não tem equivalente terminológico ou jurídico com qualquer
outro conceito usado em legislação de natureza tributária, em particular no CIMI código de aplicação
subsidiária expressa ex vi artigo 3º da Lei n.º 55-A/2012.
E. O legislador distingue no CIMI aquilo que é a classificação de prédios urbanos, prevista e
descrita no artigo 6º do CIMI, e a lista fechada dos tipos de afectação dos prédios edificados incluída
no artigo 41º n.º l do CIMI aplicável para efeitos de avaliação patrimonial dos prédios edificados.
F. A classificação do artigo 6º do CIMI é mais abrangente e estrutural do que a aplicação do coeficiente de afectação do artigo 41º n.º l prevista no mesmo código, sendo que esta apenas se aplica à
avaliação patrimonial dos prédios edificados para efeitos de CIMI enquanto a primeira é mais ampla
e releva para outras matérias como taxas de IMI e IMT, Estatuto dos Benefícios Fiscais e para efeitos
da verba 28 e 28. l. do TGIS.
G. O artigo 6º do CIMI e a sistémica ínsita nesse código não autorizam a interpretação de que o
legislador com a redacção conferida pela Lei n.º 55-A/2012 de 29.10 à verba 28.1. do TGIS ao utilizar
o conceito “prédio com afectação habitacional” teria procurado ampliar as espécies e classificação de
prédios urbanos definida no artigo 6º n.º 1 do CIMI ou até criar um tertium genus, conforme é referido
pela Recorrente no artigo 24º das suas alegações.
H. O artigo 45º do CIMI é o preceito legal definidor do valor patrimonial dos terrenos para
construção, de acordo com um modelo de avaliação matemático que pondera um conjunto de coeficientes, incluindo, mas não unicamente, o do edifício a construir com base nas potenciais características
de uma realidade que ainda não existe e que não está afecta imediata e concretamente ao terreno.
I. A interpretação literal da expressão linguística utilizada pela verba 28. [e 28.1] da TGIS aproxima
o conceito de “prédio com afectação habitacional” ao conceito definido no artigo 6º n.º 2 do CIMI de
“prédio habitacional” tal como foi interpretado pela douta Sentença e adoptado na decisão arbitral do
CAAD de 18.10.2013 (processo n.º 42/2013-T) que por essa via excluiu os terrenos de construção da
norma de incidência objectiva da verba 28.1. da TGIS.
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J. A “afectação habitacional” implica a efectiva e concreta afectação de um prédio urbano a esse
fim - sendo esse o seu destino normal - e não apenas uma expectativa ou potencialidade de um prédio
urbano de um dia mediante determinadas condições, vir a ter uma afectação habitacional.
K. A “afectação habitacional” inculca uma “ideia de funcionalidade real e presente”.
L. Os terrenos para construção, sem edificação, não cumprem por si esta afectação habitacional (i)
ou porque não tem licença de utilização ou (ii) porque, de acordo com a natureza das coisas, não estão em
condições de serem habitados, sendo o seu destino normal serem objecto de construção a edificar.
M. O conceito de Prédio com afectação habitacional é equivalente ao do prédio habitacional
definido no CIMI, excluindo-se da norma de incidência da verba 28.1 da TGIS os prédios que não
possuam essas características, como os terrenos de construção.
N. Além do elemento literal da verba 28.1 da TGIS expressa 11.1 Sentença, os elementos histórico
e o teleológico que permitem compreender a ratio legis e occasio legis que presidiram à elaboração,
redacção e inserção da verba 28 e 28.1 na TGIS, conferindo-lhe uma conotação de interpretação autêntica como é exemplo a apresentação pelo Governo na Assembleia da República da proposta de Lei
n.º 96/XII/2- de 20.09.2012 - que deu origem à Lei n.º 55-A/2012 de 29.10 - e a alocução do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais nessa Câmara legislativa no dia 11.10.2012.
O. Desde o momento da entrada em vigor da Lei n.º 55-A/2012 (e na redacção conferida por
esta) a totalidade dos arestos arbitrais e jurisprudenciais identificados supra têm sido unânimes na
interpretação da não incidência objectiva da verba n.º 28 e 28.1 da TGIS aos terrenos para construção
urbana, destacando-se em particular a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que decidiu
sobre esta matéria.
P. O artigo 194º da Lei n.º 83-C/2013 de 31.12. procedeu à alteração da verba n.º 28.1 da TGIS,
passando a incluir na sua previsão os terrenos para construção.
Q. A alteração legislativa operada pelo artigo 194º da Lei n.º 83-C/2013 de 31.12 é reveladora
que o legislador não tinha incluído na previsão da norma e no âmbito objectivo de incidência da verba
28.l. da TGIS na redacção da Lei n.º 55-A/2012, os terrenos de construção.
R. A Lei n.º 83-C/2013 de 31.12, não contem qualquer afirmação ou referência expressa ao carácter
interpretativo no texto ou no preâmbulo do referido diploma legal, pelo que é uma norma inovadora e
não interpretativa, não incidindo sobre factos passados.
S. A obediência do legislador ao princípio constitucional da proibição da retroactividade da lei
fiscal plasmado no artigo 103º n.º 3 da Constituição da República Portuguesa (“CRP”) e cujo corolário
se materializa no artigo 12º n.º 1 da LGT afasta a aplicação [ou interpretação] retroactiva da nova lei
aos factos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor (l de Janeiro de 2014), tal como é a situação
dos presentes autos.
T. Neste sentido, deverá ser mantida a decisão do Tribunal a quo, em razão da não incidência objectiva da norma constante das verbas 28 e 28.1. da TGIS (na redacção conferida pela Lei n.º 55-A/2012
de 29.10) aos terrenos de construção.
U. E consequentemente, confirmar a decisão do Tribunal a quo de anulação total da liquidação
do imposto de selo relativa ao Prédio, declarando a sua ilegalidade e anulação, em razão da errónea
qualificação do facto tributário e erro sobre os pressuposto de direito ex vi artigo 99º a) do CPPT e dos
artigos 4º e 6º da Lei n.º 55-A/2012 (por interpretação a contrario do disposto na verba 28 e 28.1 do
Tabela Geral de Imposto de Selo, quanto à afectação Habitacional de terrenos de construção) e ainda
o artigo 135º do Código do Procedimento Administrativo.
Termina pedindo a improcedência do recurso e a confirmação da sentença recorrida.
1.4. Continuados os autos com Vista ao MP, o Exmo. PGA emitiu douto Parecer, nos termos
seguintes:
«1. Vem o presente recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença de fls. 110 e seguintes,
que julgou procedente a acção de impugnação judicial intentada contra liquidações de imposto de selo,
e determinou a sua anulação.
A Recorrente Fazenda Pública assaca à sentença recorrida uma errónea interpretação e aplicação
da lei, por violação do disposto nos artigos 37º, 38º, 41º e 45º do CIMI, 9º, n.º l, do Código Civil, e
11º, n.º 1, da Lei Geral Tributária, já que no seu entendimento a expressão “prédio com afetação habitacional” abarca os prédios cujo destino seja habitacional, compreendendo na sua previsão os terrenos
para construção com esse destino, uma vez que «na avaliação destes últimos o legislador optou pela
aplicação da metodologia da avaliação dos prédios urbanos em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes previstos no art. 38º do CIMI, nomeadamente, o coeficiente de afectação
previsto no art. 41º desse código».
E termina pedindo a revogação da sentença recorrida.
2. Na sentença recorrida a Mma. Juiz “a quo” deu como assente, para além do mais, que a recorrida é proprietária do terreno para construção, inscrito na matriz predial urbana da freguesia ……….,
concelho de Loulé, sob o artigo n.º 112.175, com o valor patrimonial de 1.101.430,75 euros.
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Consta igualmente da sentença que em 07/11/2012 a administração tributária emitiu a liquidação
de imposto de selo n.º 2012 001872047, na qual foi apurado imposto no valor de 5.507,15 euros.
Para se decidir pela procedência da acção, a Mma. Juiz “a quo” considerou que «“terreno para
construção” não integra necessariamente o conceito de afectação habitacional para efeitos de determinação do valor patrimonial e para sujeição à verba 28.1 da Tabela do Imposto de Selo, ainda mais, no
caso sub judice, no qual, ainda nem sequer existe um processo de licenciamento para construção de
edifício. Sendo que, mesmo que existisse, enquanto não houvesse edificações no mesmo, continuaria
a não poder ser sujeito à verba referida».
E concluiu-se na sentença recorrida que a liquidação devia ser anulada.
3. A Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, aditou à Tabela Geral do Imposto do Selo a “Verba n.º 28”,
sujeitando a imposto de selo, à taxa de 1%, os prédios urbanos “com afetação habitacional”, cujo valor
patrimonial tributário constante da matriz, nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
(CIMI), seja igual ou superior a € l.000.000,00 (um milhão de euros). Sendo que relativamente ao ano
de 2012, é aplicável o regime transitório previsto no art. 6º da mesma Lei, do qual resulta que o facto
tributário considera-se verificado no dia 31 de Outubro de 2012, o valor patrimonial a considerar na
liquidação corresponde ao que resulta das regras previstas no CIMI, por referência ao ano de 2011, e a
taxa aplicável é de 0,5%, 0,8% ou 7,5%, consoante se trate, respectivamente, de prédios urbanos com
afectação habitacional avaliados nos termos do CIMI, de prédios urbanos com afectação habitacional
ainda não avaliados nos termos do referido Código ou de prédios urbanos quando os sujeitos passivos
que não sejam pessoas singulares sejam residentes em país, território ou região sujeito a um regime
fiscal claramente mais favorável, constante da lista aprovada por portaria do Ministro das Finanças. Por
sua vez o n.º 2 do artigo 67º do CIS, aditado pela mesma Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, manda aplicar,
subsidiariamente, às matérias não reguladas no Código e respeitantes à verba n.º 28 da Tabela Geral
o disposto no CIMI.
No preâmbulo do projecto de lei foram apresentados os seguintes motivos:
«A prossecução do interesse público, em face da situação económico-financeira do País, exige
um esforço de consolidação que requererá, além de um permanente ativismo na redução da despesa
pública, a introdução de medidas fiscais inseridas num conjunto mais vasto de medidas de combate
ao défice orçamental. Estas medidas são fundamentais para reforçar o princípio da equidade social na
austeridade, garantindo uma efetiva repartição dos sacrifícios necessários ao cumprimento do programa
de ajustamento. O Governo está fortemente empenhado em garantir que a repartição desses sacrifícios
será feita por todos e não apenas por aqueles que vivem do rendimento do seu trabalho. Em conformidade com esse desiderato, este diploma alarga a tributação dos rendimentos do capital e da propriedade,
abrangendo equitativamente um conjunto alargado de sectores da sociedade portuguesa.
Nestes termos, será agravada a tributação dos rendimentos de capitais e das mais-valias mobiliárias,
passando as respectivas taxas de 25% para 26,5% em sede de IRS. As taxas de tributação aplicáveis aos
rendimentos obtidos de, ou transferidos para, os paraísos fiscais são também agravadas para 35%.
Por outro lado, é criada uma taxa em sede de Imposto do Selo incidente sobre os prédios urbanos
de afetação habitacional cujo valor patrimonial tributário seja igual ou superior a um milhão de euros».
Resulta desta motivação do legislador que a tributação em causa visa “uma efectiva repartição dos
sacrifícios”, fazendo incidir essa tributação sobre a propriedade (por contraposição aos rendimentos do
trabalho, já atingidos por outras medidas). Por ser demasiado ampla, esta enunciação de motivos poucos
contributos traz para a interpretação do conceito de “prédio urbano com afetação habitacional”.
Importa, assim, perceber se no seio do CIMI, para o qual remete o n.º 2 do artigo 67º do CIS,
existem contributos que permitam esclarecer o sentido daquela norma de incidência.
Resulta do disposto no n.º 1 do artigo 6º do CIMI que a classificação dos prédios urbanos em
quatro espécies: “habitacionais”, “comerciais, industriais ou para serviços”, “terrenos para construção”
e “outros”. E nos termos do n.º 2 os prédios habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços
são os edifícios ou construções para tal licenciados ou, na falta de licença, que tenham como destino
normal cada um destes fins.
Por sua vez o n.º 3 do mesmo preceito considera terrenos para construção os terrenos situados
dentro ou fora de um aglomerado urbano, para os quais tenha sido concedida licença ou autorização,
admitida comunicação prévia ou emitida informação prévia favorável de operação de loteamento ou
de construção, e ainda aqueles que assim tenham sido declarados no título aquisitivo.
E no âmbito das disposições relativas à avaliação dos prédios, o n.º l do artigo 40º-A do CIMI,
para efeitos de coeficientes de ajustamento de áreas, distingue entre “prédios cuja afectação seja a
habitação”, “prédios cujas afectações sejam o comércio ou os serviços”, “prédios cuja afectação seja a
indústria” e “prédios cuja afectação seja a de estacionamento coberto”. Por sua vez o n.º 5 da mesmo
normativo, para o mesmo efeito (ajustamento de áreas) e ao referir-se aos terrenos para construção
já nos fala em “edificações autorizadas ou previstas” com qualquer uma daquelas afectações ou com
mais do que uma afectação.
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Por seu lado o artigo 41º ao dispor sobre o coeficiente de afectação diz-nos que o mesmo “depende
do tipo de utilização dos prédios edificados”.
Ou seja, o que resulta dos referidos normativos é que no âmbito do CIMI um prédio com determinada afectação (habitacional, comercial e industrial) pressupõe a existência de uma edificação
apta para ser utilizada com determinado fim, o que não ocorre nos terrenos para construção, em que
estamos perante apenas “edificações autorizadas ou previstas” com possível afectação à habitação
ou outra.
É certo que a nova redacção da verba n.º 28.1 da Tabela Geral do Selo introduzida pela Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro, vem fazer incidir a tributação sobre “prédio habitacional ou terreno
para construção cuja edificação, autorizada ou prevista, seja para habitação”, mas tal norma não tem
carácter interpretativo, antes é inovatória.
Afigura-se-nos, pois, que a Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, ao aditar à Tabela Geral do Imposto do
Selo a “Verba n.º 28”, sujeitando a imposto de selo, à taxa de 1%, os prédios urbanos “com afetação
habitacional”, cujo valor patrimonial tributário constante da matriz, nos termos do Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis (CIMI), seja igual ou superior a € l.000.000,00 (um milhão), não engloba os
lotes de terreno para construção, uma vez que aquela expressão pressupõe a existência de uma edificação
apta para ser utilizada para habitação, requisitos que os lotes de terreno não possuem.
Neste sentido os acórdãos do STA de 09/04/2014 (recursos n.º 048/14 e 01870/13), de 23/04/2014
(processos nºs. 0270/14, 0271/14 e 0272/14), de 28/05/2014 (processo n.º 0395/14) e de 14/05/2014
(processos nºs. 01871/13, 055/14, 046/14 e 0274/14).
Entendemos, assim, que a sentença recorrida não padece do vício que lhe é assacado pela Recorrente, a qual deve ser confirmada e o recurso ser julgado improcedente.»
1.5. Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2.1. Na sentença recorrida julgaram-se provados os factos seguintes:
A) A Impugnante é proprietária de um lote de terreno de construção inscrito na matriz urbana sob
o artigo 12175 da freguesia …………, Concelho de Loulé (cfr. fls. 20 dos autos);
B) O valor patrimonial do prédio referido na alínea anterior, aquando da emissão da liquidação
era de € 1.101.430,75 (cfr. fls. 19 dos autos);
C) O prédio referido na alínea A) está descrito na caderneta predial com “valor patrimonial actual
de “€ 859.370,00” e “Tipo de coeficiente de localização: Habitação.” (cfr. fls. 19 dos autos);
D) Por avaliação feita em 04/01/2013, o Serviço de Finanças de Loulé - l fixou o valor patrimonial
em € 859.370,00 (cfr. fls. 21 dos autos);
E) Em 26/09/2006 foi emitido alvará de loteamento pela Câmara Municipal de Loulé - Alvará
n.º 8/2006 (cfr. fls. 53 a 59 dos autos);
F) O prédio em causa é um terreno para construção (por acordo);
G) Em 07/11/2012 foi emitida liquidação n.º 2012001872047 referente a Imposto de Selo, no
valor de € 5.507,15 (cfr. fls. 19 dos autos);
H) Em 21/03/2013, a Impugnante apresentou reclamação graciosa que veio a ser indeferida por
despacho proferido em 04/06/2013 (cfr. fls. 2 e 64 do processo de reclamação graciosa);
2.2. A impugnante/recorrida deduziu impugnação judicial do acto de indeferimento de reclamação
graciosa pedindo a anulação da liquidação aqui em causa.
E sendo certo que o objecto mediato da impugnação é a própria liquidação, a questão que ora
importa decidir é a de saber qual o âmbito de incidência da verba n.º 28.l. da Tabela Geral de Imposto
de Selo (TGIS), na redacção dada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, nomeadamente se nela se incluem
terrenos para construção, ou, mais precisamente, se os terrenos para construção com valor patrimonial
tribunal igual ou superior a € 1.000.000 podem subsumir-se no conceito de prédios urbanos “com
afectação habitacional” a que alude a referida verba.
3. Pretende a recorrente, ao contrário do decidido na sentença recorrida, que os terrenos para
construção inseridos em zona urbana e habitacional, devem ser considerados, para efeitos de incidência
do Imposto do Selo (Verba 28.1 da TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como
prédios urbanos com afectação habitacional.
Trata-se de questão relativamente à qual este Supremo Tribunal tem vindo a pronunciar-se repetidas vezes, decidindo maioritariamente em sentido contrário àquele que é propugnado pela recorrente,
como pode ver-se, entre muitos outros, dos acórdãos proferidos em 10/9/2014, no proc. n.º 0740/14;
em 9/7/2014, no proc. n.º 0676/14; em 2/7/2014, no proc. n.º 0467/14; em 28/5/2014, nos procs.
nºs. 0425/14, 0396/14, 0395/14; em 14/5/2014, nos procs. nºs. 055/14, 01871/13 e 0317/14; em 23/4/2014,
nos procs. nºs. 270/14 e 272/14; em 9/4/2014, nos procs. nºs. 1870/13 e 48/14.
E porque não se vê agora razão para divergir da fundamentação ali constante (tanto mais que, por
um lado, a recorrente não aporta razões inovatórias em relação à anterior argumentação e, por outro
lado, se verifica identidade da questão de facto e identidade da matéria de direito), também aqui se
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acolhe tal jurisprudência, pelo que, seguindo o que se deixou exarado no citado aresto de 9/4/2014,
proc. n.º 01870/13 se dirá:
«O conceito de “prédio (urbano) com afectação habitacional” não foi definido pelo legislador.
Nem na Lei n.º 55-A/2012, que o introduziu, nem no Código do IMI, para o qual o n.º 2 do artigo 67º
do Código do Imposto do Selo (igualmente introduzido por aquela Lei), remete a título subsidiário.
E é um conceito que, provavelmente mercê da sua imprecisão – facto tanto mais grave quanto é em
função dele que se recorta o âmbito de incidência objectiva da nova tributação -, teve vida curta,
porquanto foi abandonado aquando da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2014
(Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro), que deu nova redacção àquela verba n.º 28 da Tabela Geral,
e que recorta agora o seu âmbito de incidência objectiva através da utilização de conceitos que se
encontram legalmente definidos no artigo 6º do Código do IMI.
Esta alteração - a que o legislador não atribuiu carácter interpretativo, nem nos parece que o tenha
–, apenas torna inequívoco para o futuro que os terrenos para construção cuja edificação, autorizada
ou prevista, seja para habitação se encontram abrangidos no âmbito da verba 28.1 da Tabela Geral
do Imposto do Selo (desde que o respectivo valor patrimonial tributário seja de valor igual ou superior
a 1 milhão de euros), nada esclarecendo, porém, em relação às situações pretéritas (liquidações de
2012 e 2013), como a que está em causa nos presentes autos.
Ora, quanto a estas, não parece poder perfilhar-se a interpretação da recorrente, porquanto não
resulta inequivocamente nem da letra, nem do espírito da lei que a intenção desta tenha sido, ab initio,
a de abranger no seu âmbito de incidência objectiva os terrenos para construção para os quais tenha
sido autorizada ou prevista a construção de edifícios habitacionais, como resulta hoje inequivocamente
da verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo.
Da letra da lei nada de inequívoco decorre, aliás, pois ela própria ao utilizar um conceito que não
definiu e que também não se encontrava definido no diploma para o qual remeteu a título subsidiário
prestou-se, desnecessariamente, a equívocos, em matéria – de incidência tributária - em que a certeza
e a segurança jurídica deviam também ser preocupações cimeiras do legislador.
E do seu “espírito”, apreensível na exposição de motivos da proposta de lei que está na origem
da Lei n.º 55-A/2012 (Proposta de Lei n.º 96/XII – 2ª, Diário da Assembleia da República, série A,
n.º 3, 21/09/2012, p. 44, disponível em www.parlamento.pt) nada mais decorre senão a preocupação
de angariar novas receitas fiscais, sobre fontes de riqueza “mais poupadas” no passado à voragem
do Fisco que os rendimentos do trabalho, em particular os rendimentos de capitais, mais-valias mobiliárias e a propriedade, motivos estes que nenhum contributo relevante trazem ao esclarecimento
do conceito de “prédios (urbanos) com afectação habitacional”, porquanto o dão como assente, sem
preocupação alguma de o esclarecer. Tal esclarecimento terá, porém, surgido - como informado na
Decisão Arbitral proferida em 12 de Dezembro de 2013, no processo n.º 144/2013-T, disponível na
base de dados do CAAD -, aquando da apresentação e discussão na Assembleia da República daquela
proposta de lei, nas palavras do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que terá referido
expressamente, conforme se colhe do Diário da Assembleia da República (DAR I Série n.º 9/XII – 2,
de 11 de Outubro, p. 32) que: «O Governo propõe a criação de uma taxa especial sobre os prédios
urbanos habitacionais de mais elevado valor. É a primeira vez que em Portugal é criada uma tributação
especial sobre propriedades de elevado valor destinadas à habitação. Esta taxa será de 0,5% a 0,8%
em 2012 e de 1% em 2013, e incidirá sobre as casas de valor igual ou superior a 1 milhão de euros”
(sublinhados nossos), donde se colhe que a realidade a tributar tida em vista são, afinal, e não obstante
a imprecisão terminológica da lei, “os prédios (urbanos) habitacionais”, em linguagem corrente “as
casas”, e não outras realidades.
O facto de se poder considerar que na determinação do valor patrimonial tributário dos prédios
urbanos classificados como terrenos para construção se deve levar em conta a afectação que terá a
edificação para ele autorizada ou prevista para determinação do respectivo valor da área de implantação (cfr. os nºs. 1 e 2 do artigo 45º do CIMI), não determina que os terrenos para construção possam
ser classificados como “prédios com afectação habitacional”, porquanto a afectação habitacional”
surge sempre no Código do IMI referida a “edifícios” ou “construções”, existentes, autorizados ou
previstos, porquanto apenas estes podem ser habitados, o que não sucede no caso dos terrenos para
construção, que não têm, em si mesmos, condições para tal, não sendo susceptíveis de serem utilizados
para habitação senão se e quando neles for edificada a construção para eles autorizada e prevista (mas
nesse caso não serão já “terrenos para construção” mas outra espécie de prédios urbanos – “habitacionais”, “comerciais, industriais ou para serviços” ou “outros” – artigo 6º do CIMI).
Estranho seria, aliás, que a determinação do âmbito da norma de incidência tributária da verba
n.º 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo se encontrasse, ao fim e ao cabo, nas normas de determinação do valor patrimonial tributário do Código do IMI, e que a imprecisão terminológica do legislador
na redacção daquela regra fosse, afinal, elucidada e finalmente esclarecida por via de uma remissão,
indirecta e equívoca, para o coeficiente de afectação estabelecido pelo legislador em relação a prédios
edificados (artigo 41º do Código do IMI).
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Assim, atendendo a que um terreno para construção – qualquer que seja o tipo e a finalidade da
edificação que nele será, ou poderá ser, erigida – não satisfaz, só por si, qualquer condição para como
tal ser licenciado ou para se poder definir como sendo a habitação o seu destino normal, e referindo-se a norma de incidência do imposto do selo a prédios urbanos com “afectação habitacional”, sem
que seja estabelecido qualquer conceito específico para o efeito, não pode dela extrair-se que na
mesma se contenha uma potencialidade futura, inerente a um distinto prédio que porventura venha a
ser edificado no terreno.
Conclui-se pois, em conformidade com o decidido na sentença sob recurso que, resultando do
artigo 6º do Código do IMI uma clara distinção entre prédios urbanos “habitacionais” e “terrenos
para construção”, não podem estes ser considerados como “prédios com afectação habitacional” para
efeitos do disposto na verba n.º 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na sua redacção originária,
que lhe foi conferida pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro» (fim da citação).
Neste contexto, considerando que também na sentença recorrida se decidiu neste preciso sentido,
havemos de concluir pela improcedência do recurso.
DECISÃO
Nestes termos, acorda-se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.
Seia.

Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Aragão

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
IRC. art. 23.º CIRC. Indispensabilidade.
Sumário:
I — No entendimento que a doutrina e a jurisprudência têm vindo a adoptar para
efeito de averiguar da indispensabilidade de um custo (cfr. art. 23.º do CIRC na
redacção em vigor em 2001), a AT não pode sindicar a bondade e oportunidade
das decisões económicas da gestão da empresa, sob pena de se intrometer na
liberdade e autonomia de gestão da sociedade.
II — Assim, um custo será aceite fiscalmente caso, num juízo reportado ao momento em
que foi efectuado, seja adequado à estrutura produtiva da empresa e à obtenção
de lucros, ainda que se venha a revelar uma operação económica infrutífera ou
economicamente ruinosa, e a AT apenas pode desconsiderar como custos fiscais os
que não se inscrevem no âmbito da actividade do contribuinte e foram contraídos,
não no interesse deste, mas para a prossecução de objectivos alheios (quando for
de concluir, à face das regras da experiência comum que não tinha potencialidade
para gerar proveitos).
III — Sendo o contribuinte uma sociedade que se dedica à construção de edifícios, não
pode a AT desconsiderar os custos respeitantes à aquisição de dois prédios com
fundamento na falta de demonstração da indispensabilidade, ainda que este negócio se venha a revelar economicamente não rentável em virtude da sua venda
por um preço seis vezes inferior àquele por que foram adquiridos ter gerado um
prejuízo.
Processo n.º 779/12-30.
Recorrente: A………………, S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 1371/
06.0BELSB
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A……………., S.A.” (a seguir Contribuinte, Impugnante ou Recorrente) recorreu para este Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo Juiz do Tribunal
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Tributário de Lisboa, que julgou improcedente a impugnação judicial por aquela deduzida contra a
liquidação adicional de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que lhe foi efectuada,
com referência ao ano de 2001, após a Administração tributária (AT) ter corrigido a matéria tributável
declarada por não ter aceitado como custo fiscal do exercício uma verba de € 1.870.492,11.
1.2 O recurso foi admitido, com subida imediata e nos próprios autos e a Recorrente apresentou
a motivação do recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A) Conforme resulta da matéria provada da douta sentença recorrida, a recorrente, por escritura de 23 de Novembro de 2001, adquiriu o prédio rústico 1988 da freguesia ………., pelo preço de
225.000.000$00.
B) Conforme resulta da matéria provada da douta sentença recorrida, a recorrente, por escritura de 23 de Novembro de 2001, adquiriu o prédio rústico 1987 da freguesia ……….., pelo preço de
225.000.000$00.
C) Conforme resulta da matéria provada da douta sentença recorrida, a recorrente, por escritura
de 26 de Dezembro de 2001, vendeu os prédios rústicos 1988 e 1987 da freguesia …………., pelo preço
de 75.000.000$00.
D) Tal como resulta do facto n.º 2 da matéria provada, em Novembro de 2001, no exercício da sua
actividade, que se pretende que seja lucrativa, a A………. comprou dois terrenos rústicos por 450 mil
contos. No mês seguinte vendeu os mesmos terrenos por 75 mil contos, resultando uma perda sem
motivo aparente e sem justificação aceitável, de 375 mil contos (ou seja, €1.870.492,11).
E) Quer na douta sentença recorrida quer no relatório inspectivo se qualifica a referida quantia
de € 1.870.492,11 como perda, nos termos do artigo 23.º do CIRC.
F) Sucede, porém, que para efeitos do artigo 23.º do CIRC, custos ou perdas são os encargos
indispensáveis para a realização dos proveitos.
G) Assim, tendo em conta que a verba de € 1.870.492,11 corresponde à diferença entre o custo
da compra dos terrenos e o proveito das vendas, tal significa que a referida verba não pode ser qualificada como um custo ou perda.
H) Pelo contrário, a referida verba terá de ser qualificada como um prejuízo fiscal.
I) Natureza de prejuízo fiscal da referida verba cuja correcção fiscal com fundamento no artigo 23.º
do CIRC é ilegal.
J) Com efeito, resultando a referida verba de € 1.870.492,11 da diferença entre custos e proveitos
obtidos mediante escrituras públicas cuja validade não foi posta em causa no relatório de inspecção,
a exclusão de tal prejuízo fiscal apenas poderia ser efectuada mediante a aplicação do regime do
artigo 63.º do CPPT.
L) De acordo com o referido artigo 63.º do CPPT, não produzem efeitos fiscais os negócios juridicamente válidos com os quais são reduzidos ou eliminados os lucros tributáveis das empresas.
M) Daí que a correcção fiscal da verba de € 1.870.492,11 é ilegal por violação do regime do
artigo 63.º do CPPT.
N) Mas se assim não se entender, sempre se dirá o seguinte:
O) As compras dos prédios rústicos 1988 e 1987, ambos da freguesia …………, geraram proveitos
na esfera da recorrente na quantia de Esc.75.000.000$00.
P) Assim, existindo proveitos associados às perdas, as mesmas são aceites fiscalmente.
Q) Nem a letra nem o espírito do n.º 1 do artigo 23.º do CIRC permitem excluir a perda contabilizada pela recorrente e não aceite pela Administração Fiscal.
R) Aliás, para situação análoga, qual seja, a das perdas com a transmissão onerosa de partes
de capital, o legislador consagrou o n.º 7 do artigo 23.º do CIRC para existir fundamento legal para
a exclusão das referidas perdas, com a transmissão de partes de capital.
S) A douta decisão recorrida fez incorrecta interpretação e aplicação do n.º 1 do artigo 23.º do
CIRC e dos n.ºs 1 e 2 do artigo 63.º do CPPT.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada
a douta sentença recorrida, anulando-se a liquidação de IRC de 2001».
1.3 A Fazenda Pública não contra alegou o recurso.
1.4 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,
com a seguinte fundamentação (1):
«A questão controvertida consiste em saber se para desconsiderar as menos valias em causa
haveria que lançar mão do procedimento do artigo 63.º do CPPT respeitante à utilização de normas
antiabuso e se as mesmas são indispensáveis para a manutenção da fonte produtora e obtenção dos
proveitos.
Como muito bem assinala a sentença recorrida não há que lançar mão do procedimento atinente
à utilização de normas antiabuso porquanto a administração tributária não põe em causa os negócios
jurídicos de compra e venda dos imóveis, aceitando a realidade das operações económicas escrituradas.
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De facto, a administração tributária, apenas, não aceita a perda em causa como custo fiscal, pela não
verificação do requisito da indispensabilidade.
Nos termos do estatuído no artigo 23.º do CIRC consideram-se como custos fiscais ou perdas
os que comprovadamente forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a
imposto ou para a manutenção da fonte produtora.
Para que os custos enumerados no artigo 23.º do CIRC sejam considerados dedutíveis para efeitos
fiscais é necessário, pois, que se verifiquem dois requisitos cumulativos, a saber:
1. Que sejam comprovados através de documentos emitidos nos termos legais;
2. Que sejam indispensáveis para a realização dos proveitos.
Os custos sindicados não foram fiscalmente aceites, no termos do estatuído no artigo 23.º do
CIRC, por não estar demonstrada a sua indispensabilidade para a obtenção dos proveitos ou manutenção da fonte produtora, uma vez que houve uma diferença de 600%, para menos, entre os preços
de compra e os de venda.
Para aferir da indispensabilidade dos custos há que ter em conta o intuito objectivo que levou a
recorrente a proceder como procedeu com a compra e venda dos imóveis, sendo certo que tal intuito
não se identifica com o concreto ânimo de quem tomou tal decisão.
Efectivamente, o intuito objectivo é determinado a posteriori, tendo como referência todas as
circunstâncias conhecidas no momento da decisão e nunca as posteriores.
Se a decisão teve na sua génese tão só o interesse da empresa, o prosseguimento do seu objecto
social, tal como os seus sócios e gestores, bem ou mal não interessa, ao tempo o interpretaram, o custo
não pode deixar de ser havido como indispensável.
Se a motivação predominante for outra não deverá ser fiscalmente aceite.
Cabe ao sujeito passivo o ónus de alegação dos factos justificativos da necessidade do custo 1
1
[ Apontamentos ao IRC, páginas 88 e 89, Professor Rui Duarte Morais].
Ora, a recorrente nada de convincente alegou ou demonstrou que justifique a necessidade do
custo ou perda, uma menos valia de 600%, apurada entre transacções sobre os mesmos bens no exíguo
período de cerca de um mês!
Portanto a perda em análise, como muito bem decidiu a sentença recorrida, não pode ser relevada fiscalmente.
A sentença não merece censura».
1.5 Os Juízes Conselheiros adjuntos tiveram vista.
1.6 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença fez correcto julgamento
quando considerou que, no apuramento da matéria tributável da ora Recorrente em sede de IRC do ano
de 2001, não podia relevar como custo o valor por que adquiriu dois prédios, na parte em que excede
o valor por que os vendeu, o que passa por indagar se essa diferença constitui um custo – ou, ao invés,
apenas pode ser vista como um prejuízo – e, na afirmativa, se pode ser desconsiderada com fundamento
na indispensabilidade, tal como a exigia o art. 23.º do CIRC, na redacção aplicável em 2001.
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa procedeu ao julgamento da matéria de facto nos seguintes
termos (2):
«
1. A impugnante exerce a actividade de construção de edifícios, CAE 45.211 e está enquadrada
no regime geral de IRC e registada no regime normal de IVA;
2. No ano de 2005, foi sujeita a uma acção de fiscalização externa, que culminou com o relatório
de 24/11/2005 que constitui fls. 5/198 e ss. do apenso instrutor e aqui damos por integralmente reproduzido face à sua extensão e de que consta, textual, expressa e, designadamente, o seguinte:
«3.1.2 -Perdas não aceites como custo fiscal
(…)
Resumindo:
Em Novembro de 2001 no exercício da sua actividade, que se pretende que seja lucrativa, a
A………….. comprou dois terrenos rústicos por 450 mil contos. No mês seguinte vendeu os mesmos
terrenos por 75 mil contos, resultando uma perda sem motivo aparente e sem justificação aceitável,
de 375 mil contos.
O contribuinte foi notificado para justificar esta perda, e o mesmo não apresentou qualquer facto,
razão ou condição, que se tenha alterado em relação aos terrenos ou ao mercado, entre o momento da
compra e o da venda (pouco mais de um mês), que justifique tão grande perda.
Não há conhecimento, de que tenha existido entre Novembro e Dezembro de 2001, qualquer facto
ou motivo que altere significativamente as condições do preço de mercado dos referidos terrenos, e que
tenha resultado em tão grande desvalorização (600%).
Dado que não se comprova a indispensabilidade desta perda para a realização dos proveitos ou
ganhos sujeitos a imposto ou para manutenção da fonte produtora, não se aceita a perda referida, nos
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termos do art. 23.º do CIRC, pelo que vai ser acrescida à matéria colectável a importância de 1.870.492,1]
(375 mil contos)».
3. Em resposta ao direito de audição exercido sobre o projecto de conclusões do relatório,
consignou-se neste, designadamente, o seguinte: «(...) transcreve (leia-se, a impugnante) do projecto
de relatório um princípio de neutralidade fiscal que foi enquadrado na fundamentação, que menciona
a expressão “relações especiais” e depreende mal, que a razão da correcção foi baseada numa situação
de relação especial, o que efectivamente não se verificou, em virtude de se ter concluído, inequívoca e
somente, tal perda que não podia ser fiscalmente considerada custo do exercício, nos termos do art. 23.º
do CIRC, uma vez que em nada contribuiu para a angariação ou formação dos proveitos.
Para terminar, a Sociedade entende que a correcção em causa apenas poderia ser efectuada seguindo
o regime do art. 63.º do CPPT; no entanto, mais uma vez se reforça que a correcção foi efectuada com
base no incumprimento do artigo atrás referido» (vd. fls. 11/198 do apenso);
4. A correcção resultante da não aceitação daquela perda originou para o exercício de 2001 a
liquidação de IRC n.º 2005 8310123083, de 12/12/2005, no montante de € 768.340,75 correspondendo
€ 109.941,18 a juros compensatórios (“prints” das demonstrações de liquidação e de compensação,
a fls. 68 do apenso e demonstração de liquidação junta pela impugnante a fls. 64);
5. A demonstração de compensação tem como data limite de pagamento 23/01/2006 (“print” de
fls. 68 do apenso),
6. A impugnação deu entrada no tribunal em 24/05/2006, conforme carimbo aposto a fls. 4;
7. Por escritura de 23/11/2001 a impugnante adquiriu o artigo matricial 1.988 da freguesia ………..,
concelho de Leiria, a B………….. e mulher, C……………., pelo preço declarado de 225.000.000$00
(fls. 13/198 e ss. do apenso);
8. Por escritura celebrada naquela mesma data, a impugnante adquiriu o artigo matricial 1.987
da freguesia ……….., concelho de Leiria, a D…………, pelo preço declarado de 225.000.000$00
(fls. 17/198 e ss. do apenso);
9. Por escritura de 26/12/2001, a impugnante vendeu ambos os referidos artigos matriciais a
E………….., pelo preço de 75.000.000$00 (fls. 26/198 do apenso),
10. Da liquidação de juros compensatórios consta a indicação das taxas aplicadas e os períodos
de tempo a que respeitam, bem como do montante de imposto e período de tributação sobre que incidiram (“print” relativo à demonstração de liquidação de juros, a fls. 86 dos autos)».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Na sequência de uma acção de fiscalização, a AT considerou que a ora Recorrente, com referência
ao exercício do ano de 2001, no apuramento do lucro tributável para efeitos de IRC, tinha relevado
como custo o montante de € 1.870.492,11 (Esc. 375.000.000$00), correspondente à diferença entre os
preços por que adquiriu (Esc. 450.000.000$00) e vendeu (Esc. 75.000.000$00) dois prédios. Assim,
com fundamento na não demonstração da indispensabilidade desse custo, uma vez que entre aqueles
negócios mediou pouco mais de um mês e a Contribuinte, apesar de instada para justificar a perda,
nada disse, entendeu desconsiderá-lo.
Consequentemente, a AT procedeu à correcção do lucro tributável declarado e à liquidação adicional do IRC que considerou em falta.
A Recorrente impugnou judicialmente essa liquidação e o Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa
julgou improcedente a impugnação. Começou por referir que a fundamentação utilizada pela AT para
corrigir a matéria tributável declarada foi a de que não ficou demonstrado que esse custo fosse indispensável para «a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte
produtora», ou seja, que não cumpria os critérios previstos no art. 23.º do Código do Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC), na redacção em vigor à data. Depois, considerou que,
contrariamente ao que alegou a Impugnante, não se lhe impunha recorrer ao procedimento previsto no
art. 63.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), uma vez que a correcção efectuada
não assenta na desconsideração dos negócios efectuados, cuja existência e validade a AT não questiona.
Finalmente, considerou que bem andou a AT ao considerar que não se comprovava a indispensabilidade
do custo em questão para a obtenção dos proveitos ou a manutenção da fonte produtora, pois, apesar
de ter convidado a Contribuinte a justificar a “racionalidade económica” subjacente aos referidos negócios, esta não apresentou explicação alguma para os motivos por que, pouco mais de um mês após a
aquisição dos prédios, os vendeu por um preço seis vezes inferior àquele por que os comprou.
A Impugnante discorda da sentença e dela recorre para este Supremo Tribunal Administrativo. Se
bem interpretamos as alegações de recurso e respectivas conclusões, entende, em síntese,
i) que a AT não podia corrigir a matéria tributável declarada por desconsideração da diferença
entre os preços por que comprou e vendeu os prédios, uma vez que não se trata de um custo ou perda,
mas antes de prejuízo e, como tal, insusceptível de correcção com fundamento no art. 23.º do CIRC
[cfr. as conclusões A) a I) e S)];
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ii) que, não pondo a AT em causa a validade dos negócios jurídicos em causa (compra e venda dos
referidos prédios), para proceder à correcção da matéria tributável declarada, deveria a AT lançar mão
do regime previsto no art. 63.º do CPPT [cfr. as conclusões A) a E), J) a M) e S)]; sem prescindir,
iii) que sempre o custo associado à aquisição dos prédios deveria ser aceite à luz da letra e do
espírito do art. 23.º do CIRC [cfr. as conclusões A) a E) e N) a S)].
Daí termos elegido como questão a apreciar e decidir a que deixámos enunciada em 1.6.
2.2.2 DOS CUSTOS FISCAIS E DA INDISPENSABILIDADE COMO UM DOS SEUS REQUISITOS
A Recorrente começa por sustentar que a AT não podia considerar como custo a diferença (Esc.
375.000.000$00, a que equivalem € 1.870.492,11) entre o preço por que comprou os dois prédios em
causa (Esc. 450.000.000$00) e o preço por que os vendeu (Esc. 75.000.000$00). Isto porque custo é
o valor por que a Contribuinte adquiriu os prédios, sendo que a diferença entre esse custo e o proveito
resultante da venda dos mesmos prédios, constitui (porque negativa) prejuízo. Ou seja, a diferença entre
os custos e os proveitos não pode, ela própria ser tratada como um custo.
Embora se compreenda a argumentação da Recorrente, não é exclusivamente com base nela que
poderá sustentar-se a ilegalidade da correcção e da consequente liquidação impugnada.
Na verdade, sempre pode sustentar-se que a AT se limitou a não aceitar como custo o valor pago
pelos prédios na parte em que excedeu o valor de Esc. 75.000.000$00.
A Recorrente sustenta também que a correcção operada pela AT apenas podia ser efectuada se a
AT se tivesse socorrido do regime do art. 63.º do CPPT, ou seja, se tivesse aberto procedimento para
aplicação de normas antiabuso.
Mas, salvo o devido respeito, não cumpre aqui e agora averiguar qual deveria ter sido o procedimento seguido pela AT para proceder à correcção. O que temos que indagar é se a correcção que deu
origem à liquidação impugnada podia ou não ser efectuada com o fundamento que o foi, i.e., ao abrigo
do disposto no art. 23.º do CIRC, por a AT considerar que não estava verificado um dos requisitos de
que essa norma fazia depender a caracterização de um custo como custo fiscal: a indispensabilidade.
Dizia o art. 23.º do CIRC, na redacção aplicável à data:
«1 - Consideram-se custos ou perdas os que comprovadamente forem indispensáveis para a
realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a imposto ou para a manutenção da fonte produtora,
nomeadamente os seguintes:
a) Encargos relativos à produção ou aquisição de quaisquer bens ou serviços, tais como matérias
utilizadas, mão-de-obra, energia e outros gastos gerais de fabricação, conservação e reparação;
[…]»
Em regra, todos os custos em que incorre uma empresa serão relevados negativamente na determinação do seu lucro tributável (3), tanto mais que, por imperativo constitucional [cfr. art. 104.º,
n.º 2 (4), da Constituição da República Portuguesa (CRP)], a tributação das empresas deve incidir sobre
o rendimento real. O que significa que devem excluir-se do cômputo do lucro tributável todos os custos
incorridos na obtenção do rendimento.
Há, no entanto, que ter presente que o legislador, na ponderação de motivos que considerou relevantes (5), não estabeleceu uma correspondência absoluta entre os custos contabilísticos e os custos
fiscais (6) e entendeu que só devem relevar negativamente no apuramento do lucro tributável «os [custos] que comprovadamente forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos a
imposto ou para a manutenção da fonte produtora» (cfr. o já referido art. 23.º, n.º 1, do CIRC).
No caso sub judice não está em causa a comprovação da efectividade do custo, mas apenas a sua
indispensabilidade. Impõe-se-nos, pois, indagar em que consiste essa indispensabilidade, uma vez que
a lei, não obstante a enunciação exemplificativa das várias categorias concretas de encargos dedutíveis, constantes das diversas alíneas do referido art. 23.º, exige a comprovação da indispensabilidade
do custo na obtenção dos proveitos e não apenas a comprovação da possibilidade de obtenção desses
proveitos.
Mas como deve aferir-se o conceito de indispensabilidade?
Consideramos definitivamente arredada uma visão finalística da indispensabilidade (enquanto
requisito para que os custos sejam aceites como custos fiscais), segundo a qual se exigiria uma relação
de causa efeito, do tipo conditio sine qua non, entre custos e proveitos, de modo que apenas possam
ser considerados dedutíveis os custos em relação aos quais seja possível estabelecer uma conexão
objectiva com os proveitos (7).
Entendemos a indispensabilidade como referida à ligação dos custos à actividade desenvolvida pelo
contribuinte. «Os custos indispensáveis equivalem aos gastos contraídos no interesse da empresa ou,
por outras palavras, em todos os actos abstractamente subsumíveis num perfil lucrativo. [...] O gasto
imprescindível equivale a todo o custo realizado em ordem à obtenção dos ingressos e que represente
um decaimento económico para a empresa. Em regra, portanto, a dedutibilidade fiscal depende, apenas,
de uma relação causal e justificada com a actividade produtiva da empresa» (8). Dito de outro modo,
só não serão indispensáveis os custos que não tenham relação causal e justificada com a actividade
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produtiva da empresa. É este o entendimento que vem sendo seguido por esta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (9).
Assim, o controlo a efectuar pela AT sobre a verificação deste requisito da indispensabilidade
tem de ser pela negativa, ou seja, a AT só deverá desconsiderar como custos fiscais os que claramente
não tenham potencialidade para gerar incremento dos ganhos, não podendo «o agente administrativo
competente para determinar a matéria colectável arvorar-se a gestor e qualificar a indispensabilidade ao nível da boa e da má gestão, segundo o seu sentimento ou sentido pessoal; basta que se trate
de operação realizada como acto de gestão, sem se entrar na apreciação dos seus efeitos, positivos
ou negativos, do gasto ou encargo assumido para os resultados da realização de proveitos ou para a
manutenção da fonte produtora» (10).
Ou seja, sendo a regra a liberdade de iniciativa económica e devendo a tributação das empresas
incidir fundamentalmente sobre o seu rendimento real (cfr. o já referido art. 104.º, n.º 2, da CRP), a
norma do n.º 1 do art. 23.º do CIRC, na redacção vigente em 2001, ao limitar a relevância dos custos
aos «que comprovadamente forem indispensáveis para a realização dos proveitos ou ganhos sujeitos
a imposto ou para a manutenção da fonte produtora» tem de ser entendida como permitindo a relevância fiscal de todas as despesas efectivamente concretizadas que sejam potencialmente adequadas a
proporcionar proveitos ou ganhos, independentemente do resultado (êxito ou inêxito) que em concreto
proporcionaram.
«A própria letra daquele n.º 1 do art. 23.º aponta decisivamente nesse sentido com a utilização do
tempo verbal futuro «forem», em vez do tempo passado «foram»: a perspectiva adequada para apreciar
a indispensabilidade das despesas para a obtenção dos proveitos é do agente económico no momento
em que agiu, quando apenas há a possibilidade de as opções empresariais a tomar virem a produzir
proveitos e não a da fiscalização tributária, agindo na presença dos resultados obtidos, apreciando a
relevância que as despesas tiveram efectivamente para eles serem atingidos.
A esta luz, é de concluir que são de considerar indispensáveis para a realização dos proveitos
as despesas que, no momento em que são realizadas, se afigurem como potencialmente geradoras de
proveitos, o que tem como corolário só poder ser eliminada a relevância fiscal de um custo quando
for de concluir, à face das regras da experiência comum, que não tinha potencialidade para gerar
proveitos, isto é, quando se demonstrar que o acto que gera os custos não pode ser considerado como
um acto de gestão, por não poder esperar-se, com probabilidade aceitável, que da despesa efectuada
possa resultar um proveito» (11).
Ou seja, a AT não se pode intrometer na liberdade e autonomia de gestão da sociedade, sindicando a bondade e oportunidade das decisões económicas da gestão da empresa. Um custo será aceite
fiscalmente caso seja adequado à estrutura produtiva da empresa e à obtenção de lucros, ainda que se
venha a revelar uma operação economicamente infrutífera ou até ruinosa.
O que significa que, nos termos do citado art. 23.º do CIRC, serão considerados gastos fiscais todos
aqueles encargos que sejam assumidos de acordo com um propósito empresarial, ou seja, no interesse
da empresa e tendo em vista a prossecução do respectivo objecto social. A utilização daquele preceito
legal para desconsiderar fiscalmente um custo efectivamente suportado circunscreve-se às situações
de confusão entre o património empresarial e o património pessoal dos sócios, bem como àquelas em
que a empresa, em detrimento do seu património, pretende beneficiar terceiros. Dito de outro modo,
«se o encargo foi determinado por outras motivações (interesse pessoal dos sócios, administradores,
credores, outras sociedades do mesmo grupo, parceiros comerciais, etc.), então tal custo não deve ser
havido por indispensável» (12).
A aferição da indispensabilidade deverá, pois, assentar numa análise casuística da empresa e de
cada uma das despesas ou tipos de despesas em causa.
Ora, tendo em conta que a actividade da ora Recorrente consiste na construção de edifícios (cfr.
1 dos factos provados), afigura-se-nos inquestionável que o custo respeitante à aquisição de imóveis
está associado à sua actividade, sendo um acto de gestão, pois a aquisição de prédios para neles
construir edifícios constitui um acto típico da actividade exercida e, à luz das regras da experiência,
potencialmente gerador de proveitos. Não pode sequer considerar-se existir, no momento relevante
para aferir da indispensabilidade, qualquer dúvida quanto à correlação do custo com a actividade da
ora Recorrente (13).
Assim, salvo o devido respeito, não é possível esgrimir a indispensabilidade para, com base na falta
desse requisito, afastar a relevância fiscal do custo incorrido com a aquisição dos prédios em causa no
cômputo do lucro tributável do ano de 2001; e essa impossibilidade verifica-se relativamente a todo o
custo (Esc. 450.000.000$00), sendo que não vislumbramos (nem em abstracto nem face às circunstâncias do caso sub judice) como, à face dos critérios legais, poderá cindir-se o custo, aceitando-o numa
parte e desconsiderando-o noutra, como parece tê-lo feito a AT.
É certo que esse acto veio a revelar-se como economicamente não rentável, uma vez que a aquisição dos referidos prédios, em vez de gerar proveitos, gerou um prejuízo, decorrente da sua venda por
um preço seis vezes inferior àquele por que foram adquiridos (cfr. 7 a 9 dos factos provados). Mas,
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como deixámos já dito, essa avaliação ex post não releva para aferir da indispensabilidade; releva,
isso sim, a avaliação feita no momento em que a Contribuinte incorreu no gasto. A intervenção da AT,
que corrigiu a declaração de rendimentos da ora Recorrente com fundamento em não se comprovar a
indispensabilidade dos custos em causa para a obtenção dos proveitos, não podia, pois, alicerçar-se no
concreto resultado obtido.
Essa correcção enferma, pois, de violação de lei, o que determina a sua anulação e, consequentemente, que também a liquidação adicional deva ser anulada.
A sentença recorrida, que decidiu em sentido contrário, não pode manter-se, devendo ser revogada,
como pedido pela Recorrente.
Em jeito de nota final, e retomando a argumentação da Recorrente, poderíamos, agora sim, dizer
que, se a AT tem algum motivo para suspeitar de que os valores reais por que foram celebrados os referidos negócios não são os que constam das escrituras ou que algum deles foi efectuado com o intuito de
manipular ilegitimamente a matéria tributável, deveria ter escolhido outro caminho que não o da desconsideração parcial do custo com fundamento na falta de verificação da exigida indispensabilidade.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I - No entendimento que a doutrina e a jurisprudência têm vindo a adoptar para efeito de averiguar
da indispensabilidade de um custo (cfr. art. 23.º do CIRC na redacção em vigor em 2001), a AT não
pode sindicar a bondade e oportunidade das decisões económicas da gestão da empresa, sob pena de
se intrometer na liberdade e autonomia de gestão da sociedade.
II - Assim, um custo será aceite fiscalmente caso, num juízo reportado ao momento em que foi
efectuado, seja adequado à estrutura produtiva da empresa e à obtenção de lucros, ainda que se venha
a revelar uma operação económica infrutífera ou economicamente ruinosa, e a AT apenas pode desconsiderar como custos fiscais os que não se inscrevem no âmbito da actividade do contribuinte e foram
contraídos, não no interesse deste, mas para a prossecução de objectivos alheios (quando for de concluir,
à face das regras da experiência comum que não tinha potencialidade para gerar proveitos).
III - Sendo o contribuinte uma sociedade que se dedica à construção de edifícios, não pode a AT
desconsiderar os custos respeitantes à aquisição de dois prédios com fundamento na falta de demonstração da indispensabilidade, ainda que este negócio se venha a revelar economicamente não rentável
em virtude da sua venda por um preço seis vezes inferior àquele por que foram adquiridos ter gerado
um prejuízo.
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,
julgando a impugnação judicial procedente, anular a liquidação impugnada.
Custas pela Fazenda Pública, mas apenas em 1.ª instância uma vez que não contra alegou o recurso.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro
Gonçalves.
(1) As notas que no original estavam em rodapé serão transcritas no texto, entre parêntesis rectos.
(2) Porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão, aqui como adiante,
em tipo normal.
(3) Nos termos do n.º 1 do art. 17.º do CIRC, «O lucro tributável das pessoas colectivas e outras entidades mencionadas
na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º é constituído pela soma algébrica do resultado líquido do período e das variações patrimoniais positivas e negativas verificadas no mesmo período e não reflectidas naquele resultado, determinados com base na
contabilidade e eventualmente corrigidos nos termos deste Código».
(4) «A tributação das empresas incide fundamentalmente sobre o seu rendimento real».
(5) E que se prendem com os fins extra-fiscais prosseguidos pelo Direito Fiscal, com os princípios da legalidade fiscal e
da segurança jurídica, bem como com o princípio da soberania fiscal e com fins de prevenção e combate à evasão fiscal.
(6) Adoptando um modelo de dependência parcial, que tomando como ponto de referência as normas contabilísticas e
o resultado contabilístico, sujeita-o a ajustes extra-contabilísticos para cumprimento das normas fiscais
(7) Criticando esse entendimento restritivo da indispensabilidade, ANTÓNIO MOURA PORTUGAL, A Dedutibilidade
dos Custos na Jurisprudência Fiscal Portuguesa, pág. 243 e segs., e TOMÁS CASTRO TAVARES, Da Relação de Dependência
Parcial entre a Contabilidade e o Direito Fiscal Na Determinação do Rendimento Tributável das Pessoas Colectivas: Algumas
Reflexões ao Nível dos Custos, Ciência e Técnica Fiscal n.º 396, págs. 131 a 133, e A Dedutibilidade dos Custos em Sede de
IRC, Fisco n.º 101/102, Janeiro de 2002, pág. 40.
(8) TOMÁS CASTRO TAVARES, Da Relação..., loc. cit., pág. 136.
(9) Entre muitos outros, fazendo um exaustivo tratamento do tema, vide o acórdão de 30 de Novembro de 2011, proferido no
processo n.º 107/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 16 de Julho de 2012 (http://dre.pt/pdfgratisac/2011/32240.
pdf), págs. 2185 a 2189, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c0debd9869
a94ea78025795f003be743?OpenDocument.
(10) VÍTOR FAVEIRO, Noções Fundamentais de Direito Fiscal Português, volume II, página 601.
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(11) Cfr. acórdão de 15 de Junho de 2012 do Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD, proferido no processo n.º 29 2012
- T, disponível em http://www.caad.org.pt/userfiles/file/P29%202012T%20-%202012-06-15%20-%20JURISPRUDENCIA%20-%20Decisao%20Arbitral.pdf.
(12) RUI DUARTE MORAIS, Apontamentos ao IRC, Coimbra, 2007, pág. 87.
(13) Se a AT tiver dúvidas, em face de um determinado custo, quanto à sua correlação com o escopo social do contribuinte,
deverá solicitar a colaboração deste (que é que está em melhor situação para o efeito), indicando qual a motivação inerente
e o objectivo prosseguido com o custo em causa. Trata-se aqui, contrariamente ao que parece entender o Juiz a quo, não de
uma questão de repartição de ónus da prova, mas antes de um «dever de motivação ou “explicação acerca da congruência
económica da operação”» (cfr. ANTÓNIO MOURA PORTUGAL, A Dedutibilidade…, pág. 276, bem como VÍTOR FAVEIRO,
Estatuto do Contribuinte: A Pessoa do Contribuinte no Estado Social de Direito, Coimbra, 2002, pág. 848).

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Tabela do imposto de selo. Prédio urbano. Afectação habitacional.
Sumário:
Porque o legislador não definiu o conceito de prédios (urbanos) com afectação habitacional, e porque resulta do art. 6.º do CIMI, subsidiariamente aplicável ao Imposto
do Selo previsto na nova verba n.º 28 da Tabela Geral, uma clara distinção entre
prédios urbanos habitacionais e terrenos para construção, não podem estes ser
considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba 28.1 da TGIS,
na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios urbanos com
afectação habitacional.
Processo n.º 825/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A…, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 563/
13.0BELLE
1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública (adiante Recorrente) interpôs recurso para o Supremo Tribunal Administrativo da sentença proferida pelo Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que, julgando
procedente a impugnação judicial deduzida pela sociedade denominada “A…………, Lda.” (adiante
Recorrida), anulou as liquidações de Imposto de Selo (IS) que lhe foram efectuadas com referência ao
ano de 2012 e a vários terrenos para construção de que é proprietária, com fundamento em vício de violação de lei, porquanto, contrariamente ao que entendeu a Administração tributária (AT), os terrenos para
construção, ainda que o seu valor patrimonial tributário (VPT) iguale ou exceda € 1.000.000,00, não se
enquadravam na verba n.º 28 da Tabela Geral do Imposto de Selo (TGIS) na sua redacção inicial, que foi
aditada pelo art. 4.º da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro, uma vez que não têm afectação habitacional.
1.2 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo e a Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«a) A questão decidenda é a interpretação da verba 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo (TGIS)
aditada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, em articulação com o art. 6.º n.º 2 dessa mesma Lei;
b) Com a alteração introduzida pela citada Lei, o IS passou a incidir também sobre a propriedade, usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos cujo VPT constante da matriz, nos termos
do CIMI, seja igual ou superior a € 1 000 000,00 (vide verba n.º 28 da TGIS);
c) No CIS não há qualquer definição sobre os conceitos de prédio urbano, terreno para construção e afectação habitacional, pelo que terá que se aplicar o disposto no CIMI, para aferir da eventual
sujeição a IS (Cfr. art. 67.º n.º 2 do CIS redacção dada pela Lei n.º 55-A/2012);
d) O art. 2.º n.º 1 do CIMI define o conceito de prédio e o art. 6.º n.º 1 do CIMI dispõe acerca das
espécies de prédios urbanos existentes, integrando neste conceito os terrenos para construção;
e) A noção de afectação do prédio urbano está subjacente à avaliação dos imóveis, corresponde
ao valor incorporado ao imóvel em função da utilização a que está afecto, constituindo um facto de
distinção determinante para efeitos de avaliação (coeficiente), porquanto;
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f) Na avaliação dos terrenos para construção, o legislador optou pela aplicação da metodologia
de avaliação dos prédios urbanos em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes previstos no art. 38.º do CIMI, nomeadamente, o coeficiente de afectação previsto no art. 41.º
desse código;
g) E tal resulta da imposição legal prevista no n.º 2 do art. 45.º do CIMI, ao remeter para o
valor das edificações autorizadas ou previstas no terreno para construção (Vide Ac. do TCA do Sul,
2012/02/14, proc. 04950/11 e Ac. do STA, 2010/02/10, proc. 01191/09);
h) Para efeitos de determinação do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do
coeficiente de afectação em sede de avaliação, pelo que a sua consideração para efeitos de aplicação
da verba n.º 28 da TGIS não pode ser “desprezada”, já que;
i) Na aplicação daquele coeficiente deve levar-se em consideração a classificação dos prédios
urbanos (cfr. art. 6.º n.º 2 do CIMI), norma que estabelece como critérios a eleger, com base nessa
classificação dos prédios, em primeiro lugar, o licenciamento dos edifícios ou construções ou, na falta
de licenciamento, o destino normal dos imóveis;
j) O regime de avaliação do valor patrimonial dos terrenos para construção está previsto no
art. 45.º do CIMI e o seu modelo é semelhante ao dos edifícios construídos, embora tenha como suporte
o edifício a construir, tomando por base o respectivo projecto;
k) O valor do terreno para construção corresponde a uma expectativa jurídica, que se traduz num
direito de nele se vir a construir um prédio com determinadas características e valor;
l) É essa expectativa consubstanciada na produção de uma riqueza materializada num imóvel a
construir que faz aumentar o valor do património do proprietário do terreno para construção, logo
que o imóvel passa a poder ser qualificado como terreno para construção;
m) O legislador, na avaliação dos terrenos para construção, separa 2 partes do terreno:
n) a parte do terreno onde vai ser implantado o edifício a construir, cuja área de implantação se
situa dentro do perímetro previsto de fixação do edifício a construir no solo. A determinação do valor
dessa parte do terreno resulta da avaliação do edifício a construir, como se já estivesse construído,
utilizando-se para tal o projecto de construção aprovado. Efectuada essa determinação do valor,
reduz-se o valor apurado a uma percentagem entre 15% e 45% (cfr. art. 45.º n.º 2 do CIMI) devido ao
prédio ainda não estar concluído;
o) e a parte do terreno adjacente à área de implantação, o valor desta parte do terreno é apurado
da mesma forma que se determina o valor da área do terreno livre e da área do terreno excedente para
efeitos de qualquer imóvel urbano, levando em consideração o disposto no art. 40.º n.º 4 do CIMI;
p) Daqui ser forçoso concluir que a utilização do coeficiente de afectação na determinação do
VPT dos terrenos para construção deriva da lei, quando estabelece que o valor da área da implantação
é determinado em função do valor das edificações autorizadas ou previstas, resultando tal da aplicação
do sistema geral de avaliações de prédios urbanos ao projecto de construção em causa, na avaliação
do valor patrimonial dos terrenos para construção;
q) Além disso, a indicação da afectação habitacional dos terrenos para construção decorre da
iniciativa do contribuinte, nos termos do art. 37.º do CIMI, ou decorre da avaliação geral, com base
nos elementos fornecidos pela Câmara Municipal;
r) O entendimento da AT é que o conceito de “prédios com afectação habitacional” para efeitos
do disposto na verba n.º 28 da TGIS, compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para
construção, desde logo atendendo ao elemento literal da norma, já que,
s) O legislador não refere “prédios destinados a habitação” antes tendo optado pela noção “afectação habitacional”. Expressão diferente e mais ampla cujo sentido há-de ser encontrado na necessidade
de integrar outras realidades para além das identificadas no art. 6.º n.º 1 alínea a) do CIMI;
t) Por outro lado, muito antes da efectiva edificação do prédio, é possível apurar e determinar
a afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações
urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que estabelecem o
modelo de organização espacial do território municipal;
u) Logo, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de
aplicação da verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto, a terrenos para construção com essa afectação;
v) A douta sentença padece de erro de julgamento de direito, quando decidiu considerar que um
terreno para construção não implica uma afectação habitacional subsumível à verba n.º 28 da TGIS,
violando, assim, o disposto nos arts. 41.º, 45.º, 37.º e 38.º todos do CIMI, art. 9.º n.º 1 do CC e art. 11.º
n.º 1 da LGT.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e consequentemente revogada a douta
sentença recorrida, mantendo-se a liquidação impugnada, assim se fazendo Justiça» (1).
1.3 A Impugnante não contra alegou.
1.4 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público e o Procurador-Geral Adjunto, que enunciou a questão a decidir como sendo a da «interpretação
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da norma de incidência objectiva constante da verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto de Selo TGIS
(redacção da Lei n.º 55-A/2012, 29 de Outubro), por forma a saber se contempla os terrenos para
construção», emitiu parecer no sentido de que deve ser negado provimento ao recurso.
1.5 Dispensaram-se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, por a questão a dirimir (enunciada
no ponto seguinte) ter vindo a ser decidida reiterada e uniformemente por esta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
1.6 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto
julgamento ao considerar que, no ano de 2012, no âmbito objectivo de incidência da verba 28. e 28.1.
da TGIS, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro, não se incluíam os
terrenos para construção, ainda que com valor patrimonial tributário igual ou superior a € 1.000.000,00,
o que, como procuraremos demonstrar, passa por indagar se para essa incidência releva, ou não, a
afectação habitacional dos prédios.
***
2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé deu como provados os seguintes factos:
«1.
A…………, Lda. é proprietária do:
a) Prédio inscrito na matriz urbana de ………, concelho de Lisboa, sob o artigo 1.158 - cfr. fls. 17
dos autos;
b) Prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.159 - cfr. fls. 19
dos autos;
c) Prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.166 - cfr. fls. 21
dos autos;
d) Prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.167 - cfr. fls. 23
dos autos;
e) Prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.170 - cfr. fls. 25
dos autos;
f) Prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.171 - cfr. fls. 27
dos autos;
g) Prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.173 - cfr. fls. 29
dos autos;
h) Prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.174 - cfr. fls. 31
dos autos;
i) Prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.175 - cfr. fls. 33
dos autos;
j) Prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.176 - cfr. fls. 35
dos autos;
k) Prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.177 - cfr. fls. 37
dos autos;
2.
A Caderneta Predial Urbana do respectivo prédio referido em cada uma das alíneas do ponto 1.,
que aqui se dá por integralmente reproduzida, tem, no que ora interessa, o seguinte teor:
“(…)
Descrição do Prédio
Tipo de Prédio: Terreno para construção
(…)
Dados de Avaliação
(…)
Tipo de coeficiente de localização: Habitação
Ca [Coeficiente de afectação]: 1,00
(…)”
- cfr. fls. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 e 37 dos autos.
3.
Em 21 de Março de 2013 foram emitidas as seguintes liquidações de Imposto de Selo (acto impugnado):
a) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.158, a liquidação n.º 2013.000293928, no valor de € 5.880,81 - cfr. fls. 39 dos autos;
b) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.159, a liquidação n.º 2013.000293931, no valor de € 6.029,28 - cfr. fls. 40 dos autos;
c) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.166, a liquidação n.º 2013.000293937, no valor de € 6.027,21 - cfr. fls. 41 dos autos;
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d) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.167, a liquidação n.º 2013.000293940, no valor de € 4.291,13 - cfr. fls. 42 dos autos;
e) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.170, a liquidação n.º 2013.000293943, no valor de € 4.125,12 - cfr. fls. 43 dos autos;
f) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.171, a liquidação n.º 2013.000293946, no valor de € 4.125,12 - cfr. fls. 44 dos autos;
g) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.173, a liquidação n.º 2013.000293949, no valor de € 5.470,80 - cfr. fls. 45 dos autos;
h) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.174, a liquidação n.º 2013.000293952, no valor de € 4.125,12 - cfr. fls. 46 dos autos;
i) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.175, a liquidação n.º 2013.000293955, no valor de € 4.125,12 - cfr. fls. 47 dos autos;
j) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.176, a liquidação n.º 2013.000293958, no valor de € 3.676,55 - cfr. fls. 48 dos autos;
k) Relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana de........., concelho de Lisboa, sob o artigo 1.177, a liquidação n.º 2013.000293961, no valor de € 5.022,23 - cfr. fls. 49 dos autos».
*
2.2 DE DIREITO
2.1.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade de acto de liquidação de Imposto de
Selo efectuado relativamente ao ano de 2012 e a terrenos para construção de que a Impugnante é proprietária, cuja anulação a Impugnante pediu com fundamento em vício de violação de lei, porquanto,
na sua óptica, os terrenos para construção não se enquadravam, nesse ano, na verba n.º 28 da TGIS.
A sentença recorrida julgou procedente a impugnação, anulando aquela liquidação, com o fundamento de que o terreno para construção não integra necessariamente o conceito de afectação habitacional para efeitos de determinação do valor patrimonial e para sujeição à verba 28.1 da TGIS, na
redacção aplicável. Para assim decidir considerou a sentença recorrida, após reproduzir os artigos cuja
aplicação era directamente convocada no caso dos autos (verbas 28 e 28.1 da Tabela Geral do Imposto
do Selo, aditadas pelo art. 4.º da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro, e art. 6.º desta mesma Lei) e
conjugando-os com o disposto nos arts. 45.º, 37.º e 6.º do Código do IMI, que estando em causa um
prédio urbano, um terreno para construção, com um valor patrimonial superior a um milhão de euros,
poderia prima facie pensar-se que o mesmo integrava a verba 28 do referido diploma, não fora o facto
de nesta verba acrescer ainda um requisito de aplicabilidade (28.1), qual seja o facto de se tratar de
prédio com afectação habitacional e de nas normas transcritas, em lado algum, se referir que o conceito
de afectação habitacional integra necessariamente o conceito de terreno para construção, acrescendo
que o legislador, expressamente distinguiu as situações dos prédios urbanos habitacionais dos prédios
urbanos terrenos para construção, estipulando para cada uma, normas próprias, sendo que o art. 45.º do
CIMI, relativo à determinação do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção, não remete
para o art. 41.º do mesmo Código, relativo ao “coeficiente de afectação”, louvando-se no acórdão desta
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 18 de Novembro de 2009,
proferido no processo n.º 765/09.
Discorda do decidido a Fazenda Pública, imputando à sentença recorrida erro de julgamento por
errada interpretação e aplicação da verba 28.1 da TGIS, alegando que se para efeitos de determinação
do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do coeficiente de afectação em sede de avaliação, a sua consideração para efeitos de aplicação da verba n.º 28 da TGIS não pode ser desprezada,
entendendo a AT que o conceito de prédios com afectação habitacional para efeitos do disposto na
verba n.º 28 da TGIS compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para construção, desde
logo atendendo ao elemento literal da norma, já que o legislador não refere “prédios destinados a habitação”, antes tendo optado pela noção “afectação habitacional”, expressão diferente e mais ampla cujo
sentido há-de ser encontrado na necessidade de integrar outras realidades para além das identificadas
no art. 6.º, n.º 1, alínea a), do CIMI, sendo que ainda antes da efectiva edificação do prédio é possível
apurar e determinar a afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que
estabelecem o modelo de organização espacial do território municipal; daí que entenda ser de concluir
que, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de aplicação da
verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto,
a terrenos para construção com essa afectação.
Assim, a questão a dirimir no presente recurso é a de saber se a sentença recorrida incorreu em
erro de julgamento, por errada interpretação e aplicação da verba n.º 28 da TGIS (no regime transitório
que lhe foi definido para o ano de 2012 pelo art. 6.º da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), ao julgar
que os terrenos para construção não são subsumíveis no conceito de “prédios (urbanos) com afectação
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habitacional”, conceito este que é utilizado no corpo e n.º 1 da nova verba n.º 28 da TGIS para definir
a incidência objectiva do (novo) imposto sobre a propriedade criado pela Lei n.º 55-A/2012.
2.2.2 DA INCIDÊNCIA OBJECTIVA PREVISTA NA VERBA 28.1 DA TABELA GERAL DO
IMPOSTO DE SELO (NA REDACÇÃO DA LEI n.º 55-A/2012)
A questão foi já decidida por esta Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no dia 9 de Abril 2014, nos processos n.ºs 1870/13 (2) e 48/14 (3), e, desde então, reiterada
e uniformemente em numerosos acórdãos, podendo considerar-se firmada jurisprudência no sentido
de que os terrenos para construção não podem ser considerados para efeitos de incidência do Imposto
do Selo prevista na Verba 28.1 (na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro) como prédios
urbanos com afectação habitacional.
Trata-se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com ela concordarmos plenamente e
atento o disposto no n.º 3 do art. 8.º do Código Civil, pelo que nos limitaremos a reproduzir o que sobre
a questão ficou dito no referido acórdão de 9 de Abril de 2104, proferido no processo n.º 1870/13:
«O conceito de “prédio (urbano) com afectação habitacional” não foi definido pelo legislador. Nem na Lei n.º 55-A/2012, que o introduziu, nem no Código do IMI, para o qual o n.º 2
do artigo 67.º do Código do Imposto do Selo (igualmente introduzido por aquela Lei), remete
a título subsidiário. E é um conceito que, provavelmente mercê da sua imprecisão – facto tanto
mais grave quanto é em função dele que se recorta o âmbito de incidência objectiva da nova
tributação –, teve vida curta, porquanto foi abandonado aquando da entrada em vigor da Lei
do Orçamento do Estado para 2014 (Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro), que deu nova
redacção àquela verba n.º 28 da Tabela Geral, e que recorta agora o seu âmbito de incidência
objectiva através da utilização de conceitos que se encontram legalmente definidos no artigo 6.º
do Código do IMI.
Esta alteração – a que o legislador não atribuiu carácter interpretativo, nem nos parece que
o tenha –, apenas torna inequívoco para o futuro que os terrenos para construção cuja edificação,
autorizada ou prevista, seja para habitação se encontram abrangidos no âmbito da verba 28.1 da
Tabela Geral do Imposto do Selo (desde que o respectivo valor patrimonial tributário seja de valor
igual ou superior a 1 milhão de euros), nada esclarecendo, porém, em relação às situações pretéritas
(liquidações de 2012 e 2013), como a que está em causa nos presentes autos.
Ora, quanto a estas, não parece poder perfilhar-se a interpretação da recorrente, porquanto não
resulta inequivocamente nem da letra, nem do espírito da lei que a intenção desta tenha sido, ab initio,
a de abranger no seu âmbito de incidência objectiva os terrenos para construção para os quais tenha
sido autorizada ou prevista a construção de edifícios habitacionais, como resulta hoje inequivocamente
da verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo.
Da letra da lei nada de inequívoco decorre, aliás, pois ela própria ao utilizar um conceito que não
definiu e que também não se encontrava definido no diploma para o qual remeteu a título subsidiário
prestou-se, desnecessariamente, a equívocos, em matéria – de incidência tributária – em que a certeza
e a segurança jurídica deviam também ser preocupações cimeiras do legislador.
E do seu “espírito”, apreensível na exposição de motivos da proposta de lei que está na origem da Lei n.º 55-A/2012 (Proposta de Lei n.º 96/XII – 2.ª, Diário da Assembleia da República,
série A, n.º 3, 21/09/2012, p. 44, disponível em www.parlamento.pt) nada mais decorre senão a
preocupação de angariar novas receitas fiscais, sobre fontes de riqueza “mais poupadas” no
passado à voragem do Fisco que os rendimentos do trabalho, em particular os rendimentos de
capitais, mais-valias mobiliárias e a propriedade, motivos estes que nenhum contributo relevante
trazem ao esclarecimento do conceito de “prédios (urbanos) com afectação habitacional”, porquanto o dão como assente, sem preocupação alguma de o esclarecer. Tal esclarecimento terá,
porém, surgido – como informado na Decisão Arbitral proferida em 12 de Dezembro de 2013, no
processo n.º 144/2013-T, disponível na base de dados do CAAD –, aquando da apresentação e
discussão na Assembleia da República daquela proposta de lei, nas palavras do Senhor Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais, que terá referido expressamente, conforme se colhe do Diário da
Assembleia da República (DAR I Série n.º 9/XII – 2, de 11 de Outubro, p. 32) que: «O Governo
propõe a criação de uma taxa especial sobre os prédios urbanos habitacionais de mais elevado
valor. É a primeira vez que em Portugal é criada uma tributação especial sobre propriedades de
elevado valor destinadas à habitação. Esta taxa será de 0,5% a 0,8% em 2012 e de 1% em 2013,
e incidirá sobre as casas de valor igual ou superior a 1 milhão de euros” (sublinhados nossos),
donde se colhe que a realidade a tributar tida em vista são, afinal, e não obstante a imprecisão
terminológica da lei, “os prédios (urbanos) habitacionais”, em linguagem corrente “as casas”,
e não outras realidades.
O facto de se poder considerar que na determinação do valor patrimonial tributário dos
prédios urbanos classificados como terrenos para construção se deve levar em conta a afectação
que terá a edificação para ele autorizada ou prevista para determinação do respectivo valor da
área de implantação (cfr. os n.ºs 1 e 2 do artigo 45.º do CIMI), não determina que os terrenos para
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construção possam ser classificados como “prédios com afectação habitacional”, porquanto a
afectação habitacional” surge sempre no Código do IMI referida a “edifícios” ou “construções”,
existentes, autorizados ou previstos, porquanto apenas estes podem ser habitados, o que não sucede
no caso dos terrenos para construção, que não têm, em si mesmos, condições para tal, não sendo
susceptíveis de serem utilizados para habitação senão se e quando neles for edificada a construção para eles autorizada e prevista (mas nesse caso não serão já “terrenos para construção” mas
outra espécie de prédios urbanos – “habitacionais”, “comerciais, industriais ou para serviços”
ou “outros” – artigo 6.º do CIMI).
Estranho seria, aliás, que a determinação do âmbito da norma de incidência tributária da verba
n.º 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo se encontrasse, ao fim e ao cabo, nas normas de determinação do valor patrimonial tributário do Código do IMI, e que a imprecisão terminológica do legislador
na redacção daquela regra fosse, afinal, elucidada e finalmente esclarecida por via de uma remissão,
indirecta e equívoca, para o coeficiente de afectação estabelecido pelo legislador em relação a prédios
edificados (artigo 41.º do Código do IMI).
Assim, atendendo a que um terreno para construção – qualquer que seja o tipo e a finalidade da
edificação que nele será, ou poderá ser, erigida – não satisfaz, só por si, qualquer condição para como
tal ser licenciado ou para se poder definir como sendo a habitação o seu destino normal, e referindo-se a norma de incidência do imposto do selo a prédios urbanos com “afectação habitacional”, sem
que seja estabelecido qualquer conceito específico para o efeito, não pode dela extrair-se que na
mesma se contenha uma potencialidade futura, inerente a um distinto prédio que porventura venha a
ser edificado no terreno.
Conclui-se pois, em conformidade com o decidido na sentença sob recurso que, resultando do
artigo 6.º do Código do IMI uma clara distinção entre prédios urbanos “habitacionais” e “terrenos
para construção”, não podem estes ser considerados como “prédios com afectação habitacional” para
efeitos do disposto na verba n.º 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na sua redacção originária,
que lhe foi conferida pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro».
A sentença recorrida, que assim decidiu, nenhuma censura merece.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão, decalcada do sumário doutrinal do referido acórdão de 9 de Abril de 2014:
Porque o legislador não definiu o conceito de prédios (urbanos) com afectação habitacional, e
porque resulta do art. 6.º do CIMI, subsidiariamente aplicável ao Imposto do Selo previsto na nova
verba n.º 28 da Tabela Geral, uma clara distinção entre prédios urbanos habitacionais e terrenos para
construção, não podem estes ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba 28.1
da TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios urbanos com afectação
habitacional.
***
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, 24 de Setembro de 2014. — Francisco Rothes (relator) — Aragão Seia — Casimiro
Gonçalves.
(1) Aqui como adiante, porque usamos o itálico nas transcrições, os excertos que estavam em itálico no original surgirão
em tipo normal.
(2) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
f6fd29ac6d6ebaf380257cc30030891a?OpenDocument.
(3) Ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
0e28073928824e5080257cc3003a0cbd?OpenDocument.

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Reclamação judicial. Inimpugnabilidade do acto. Lesividade. Acto meramente informativo.
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Sumário:
I — São impugnáveis por via de reclamação judicial para o tribunal tributário os
actos lesivos praticados na execução fiscal, entendendo-se estes como os que no
processo afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro.
II — O despacho do chefe do Serviço de Finanças que, em resposta a requerimento
dos executados, os informa da tramitação seguida pela Administração tributária
no processo executivo, com invocação das disposições legais que, na perspectiva
da Administração, justificariam a tramitação levada a efeito, não introduzindo
qualquer modificação na ordem jurídica, carece de conteúdo decisório, tendo
carácter meramente informativo, razão pela qual se tem como inimpugnável.
Processo nº: 890/14-30.
Recorrente: A… e Outra.
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…………………. e mulher, B………………………, recorrem para este Supremo Tribunal
da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, de 2 de Junho de 2014, que, na reclamação
judicial por eles deduzida do despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Amarante de 29 de Outubro
de 1999, julgou verificada a excepção de inimpugnabilidade do acto, absolvendo a Fazenda Pública
da instância.
Os recorrentes terminam as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
I – O Tribunal “a quo” decidiu pela absolvição da instância da Fazenda Pública (FP) por considerar que se encontra verificada a excepção de inimpugnabilidade do acto, porquanto entendeu que
o despacho reclamado tem carácter meramente informativo e que, por isso, não é directamente lesivo
dos interesses dos recorrentes.
II – É entendimento dos recorrentes de que tal acto só pode ser qualificado como um acto administrativo e, por conseguinte, sujeito a impugnação contenciosa, porque lesivo dos seus direitos ou
interesses legítimos.
III - O Tribunal “a quo” entendeu que o despacho reclamado não tem potencialidade lesiva,
sendo esta a questão verdadeiramente controvertida.
IV – entendem os recorrentes que o acto da FP tem não só potencialidade lesiva como é, em si
mesmo, lesivo de uma forma imediata, objectiva e actual.
V – Conforme decorre dos autos, os recorrentes requereram à FP que demonstrasse cabalmente,
máxime por documento, o cumprimento das diligências que precederam a penhora para aferir da
legalidade do acto.
VI – Na resposta, a FP limitou-se a explanar a tramitação a que alegadamente procedeu nos autos
de penhora mas não comprovou o cumprimento das diligências processuais àquela data aplicáveis.
VII – Consequentemente, o acto produzido pela FP é um acto de indeferimento tout court da
formulada pretensão dos recorrentes uma vez que os impossibilitou de aferir da legalidade dos procedimentos inerentes à penhora e, por conseguinte, de os impugnar.
VIII – Ao decidir daquela forma, transmitindo aos recorrentes a tramitação que usou sem fazer
qualquer prova do tramitado e sem curar de pronunciar-se sobre a pretensão que foi formulada em
sede de reclamação, a FP indeferiu de forma indirecta a pretensão dos recorrentes.
IX – Qualquer destinatário normal colocado na posição dos recorrentes não deixaria de tirar
essa ilação.
X – O que foi respondido pela FP, de acordo com os critérios de interpretação de um “declaratário normal” foi que não iria ser retirada pela FP qualquer ilação a favor dos executados,
nomeadamente, dando-se cumprimento ao disposto no art. 273.º do CPT e ordenando-se o imediato
levantamento da penhora.
XI – Assim, o acto em causa, de recusa da FP em satisfazer a pretensão dos recorrentes em sede
de reclamação, é um acto lesivo para efeitos de impugnação contenciosa, e contra o qual podem reagir.
XII – Isto porque a Repartição de Finanças de Amarante sabia da verdadeira morada dos executados e mesmo assim procedeu à sua citação para outro local e em face da sua devolução decidiu avançar
para a citação edital em clara violação da lei, preterindo formalidades essenciais (art. 273.º do CPT).
Termos em que deve a douta sentença recorrida ser revogada e, em substituição do tribunal
recorrido, conhecer-se da questão de mérito, com o que se fará justiça.
2 – Não foram apresentadas contra-alegações.
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3 - O Excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes
termos:
Na senda da posição assumida pelo M.P. em primeira instância, que se reitera, entendemos que
a douta sentença recorrida fez correcta interpretação e aplicação da lei, em função da natureza estritamente informativa do despacho reclamado, por isso mesmo inimpugnável, não merecendo a censura
que os recorrentes lhe dirigem.
Em consequência, deverá, em nosso parecer, ser negado provimento ao recurso.
Com dispensa dos vistos legais, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
- Fundamentação 4 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar verificada a excepção
de inimpugnabilidade do acto reclamado.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
1. Contra os reclamantes foi instaurado em 12.07.1999 um processo de execução fiscal com o
n.º 1759-99/101154.4, pelo Serviço de Finanças de Amarante – cfr. fls. 108 dos autos.
2. Em 23.07.1999 foi enviada citação postal para domicílio fiscal do reclamante A………….
constante do Cadastro do Serviço de Finanças de Amarante – cfr. fls. 108 dos autos.
3. A carta referida no ponto anterior foi devolvida com indicação de que o reclamante estava no
estrangeiro Amarante – cfr. fls. 108 dos autos.
4. Em 22.098.1999 foi efectuada penhora de dois prédios urbanos inscritos na matriz em nome
do reclamante sob artigos 104 e 562 da freguesia de ………….., Amarante – cfr. fls. 108 dos autos.
5. O reclamante A…………….. foi citado por edital, em 29.09.1999, nos termos constantes de
fls. 09) dos autos cujo teor se tem por integralmente reproduzidos para os devidos efeitos legais e
fls. 108 dos autos.
6. Em 30.09.1999 foi solicitada a afixação de editais às juntas de freguesia de ……………..,
concelho de Amarante – cfr. fls. 108 dos autos.
7. O reclamante C…………….., em 20.10.1999, no âmbito do processo de execução fiscal (PEF)
referido em 01), apresentou reclamação nos termos constantes de fls. 08 dos autos, onde, entre o mais
consta que:
“(…)
O aqui exponente, acaba de ter conhecimento da citação edital emitida por essa Repartição de
Finanças em 29.09.99…
Através do qual é citado para pagar a quantia exequenda ou deduzir oposição, fazer dação em
pagamento ou pedir a divisão em prestações sob pena de ser designado o dia para marcação
Ficando, pois e assim a saber que já lhe foram penhorados bens.
O que, manifestamente, contraria as disposições legais em matéria de execução fiscal.
Com efeito, antes da penhora ter-se-á de cumprir o disposto no art. 273.º do CPT.
A citação edital de fls. 12 dos autos em epígrafe misturando uma estanha em estranha amálgama o
conteúdo da citação tornada obrigatória por força daquela acima citada disposição legal e a publicidade
da venda dos bens penhorados, é algo que não está correcto.
Primeiro, tem o executado de ser citado para os efeitos do art. 272.º do CPT e, só depois, quando
não efectuado o pagamento ou lançado mão das hipóteses alternativas previstas no mesmo normativo,
é que será emitido mandato para penhora e, subsequentemente, cumprido (cfr. art. 297.º CPT).
O processo em referência não mostra que assim foi.
Sendo assim, requer-se aqui e agora a V. Exa. se digne informar onde jaz certificativo do cumprimento do disposto no artigo 273.º do CPT, designadamente, com apresentação da respectiva cópia
(fotocópia).
Quando tal tenha sido ultrapassado, requer-se a V. Ex.ª se digne informar se entende ser correcta a penhora já efectuada indicando, nessa hipótese, as disposições legais em que para tanto se
baseou.” – Cfr. fls. 08 (frente e verso) dos autos cujo teor se tem por integralmente reproduzido para
os devidos efeitos legais.
8. Em 29.10.1999, na sequência do requerimento referido no ponto anterior, o Chefe do Serviço
de Finanças de Amarante pronunciou-se por via do despacho de fls. 11 dos autos cujo teor se tem por
integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais.
9. Do despacho referido em 08) consta, entre o mais, o seguinte:
“(…)
O requerente, executado nestes autos, não está de acordo com a tramitação levada a efeito no
processo em epígrafe, alegando que não podia ser efectuada a penhora sem que tivesse sido feita a
citação, nos termos do art. 273.º do CPT.
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Cumpre-me apreciar a petição o que faço nos seguintes termos:
1º - Após a instauração da execução, foi remetida carta postal, registada, com AR, a qual foi
devolvida pelos CTT, com a nota de que o executado se acha ausente no estrangeiro.
2º - A situação enquadra-se no disposto no artigo 276.º n.º 2 do CPT, que manda proceder à
citação por meio de éditos.
3º - Porém, o n.º 7 do mesmo artigo 276º do CPT, diz-nos que só haverá citação por meio de
éditos após ter sido efectuada a penhora de bens do executado.
4º - Como se conclui, foram cumpridas as formalidades legais, nada mais havendo a dizer quanto
às questões levantadas.
Notifique-se …”
10. Em 02.11.1999 o mandatário do reclamante A……………… foi notificado do despacho referido
no ponto anterior através de ofício datado de 29.10.199 - Cfr. fls. 10 e fls. 108 dos autos.
11. Do despacho referido em 08) e 09) apresentou o reclamante recurso/reclamação em 10.11.1999 –
Cfr. fls. 05 dos autos.
12. O prédio penhorado inscrito na matriz sob artigo 562 urbano de …………….., Amarante, foi
vendido em 28.11.2007 – Cfr. fls. 108 dos autos.
13. Por despacho de 31.05.2013 foi levantada a penhora sobre o prédio inscrito na matriz sob
artigo 104 urbano de ……………, Amarante – Cfr. fls. 108 dos autos.
14. Em 08.01.2014 foi prestada a informação de fls. 108 (frente e verso) cujo teor se tem por
integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais e, sobre a mesma foi proferido despacho do
Chefe de Finanças a manter o acto reclamado e ordenar a remessa dos autos a este Tribunal.
6 – Apreciando.
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
A decisão recorrida recorrida, a fls. 191 a 208 dos autos, julgou verificada a excepção de inimpugnabilidade do acto reclamado, absolvendo a Fazenda Pública da instância, no entendimento de
que o despacho reclamado não tem potencialidade lesiva, antes tem carácter meramente informativo,
carácter informativo esse que os reclamantes não ignoram, sendo por isso insusceptível de reclamação
(cfr. decisão recorrida, a fls. 203 e 207 dos autos).
Invoca em apoio do decidido em vários atestos do TCA-Norte e deste STA, que cita, e, na doutrina, JORGE LOPES DE SOUSA em anotação de ao artigo 276.º do CPPT (cfr. decisão recorrida, a
fls. 204 a 207 dos autos).
Discordam de tal decisão os recorrentes, alegando que o acto da FP tem não só potencialidade
lesiva como é, em si mesmo, lesivo de uma forma imediata, objectiva e actual porquanto os recorrentes
requereram à FP que demonstrasse cabalmente, máxime por documento, o cumprimento das diligências
que precederam a penhora para aferir da legalidade do acto e na sua resposta a FP limitou-se a explanar
a tramitação a que alegadamente procedeu nos autos de penhora mas não comprovou o cumprimento
das diligências processuais àquela data aplicáveis, razão pela qual alegam entender que o acto produzido
pela FP é um acto de indeferimento tout court da formulada pretensão dos recorrentes uma vez que os
impossibilitou de aferir da legalidade dos procedimentos inerentes à penhora e, por conseguinte, de
os impugnar, pelo que o acto em causa, de recusa da FP em satisfazer a pretensão dos recorrentes em
sede de reclamação, é um acto lesivo para efeitos de impugnação contenciosa, e contra o qual podem
reagir, porque a Repartição de Finanças de Amarante sabia da verdadeira morada dos executados
e mesmo assim procedeu à sua citação para outro local e em face da sua devolução decidiu avançar
para a citação edital em clara violação da lei, preterindo formalidades essenciais (art. 273.º do CPT).
Vejamos.
O despacho reclamado, que a decisão recorrida julgou inimpugnável, constitui a resposta do órgão
de execução ao requerimento do ora recorrente no qual este, com base no n.º 1 do art. 56.º da LGT,
requer, aqui e agora, (…) se digne informar onde jaz certificativo do cumprimento do art. 273.º do
CPT, designadamente com apresentação da respectiva cópia (fotocópia) e (…) se entende ser correcta
a penhora já efectuada indicando, nessa hipótese, as disposições legais em que para tanto se baseou
(cfr. requerimento de fls. 8, frente e verso, dos autos, a que se refere o n.º 7 do probatório fixado).
Estamos, pois, perante um mero pedido de informação, e não perante arguição de qualquer nulidade ou irregularidade praticada na execução, pedido este cuja resposta (a que se referem os n.ºs 8 e 9
do probatório fixado) veio sindicada por via de “recurso” deduzido ao abrigo do disposto no n.º 1 do
artigo 355.º do Código de Processo Tributário (CPT).
Dispunha o n.º 1 do artigo 355.º do CPT que “As decisões proferidas pelo chefe da repartição de
finanças e outras autoridades da administração fiscal que afectem os direitos ou interesses legítimos do
executado são susceptíveis de recurso judicial para o tribunal tributário de 1.ª instância, a interpor no
prazo de oito dias após a sua notificação”. Por sua vez, dispõe o artigo 276.º do CPPT (Reclamações das
decisões do órgão da execução fiscal): “As decisões proferidas pelo órgão da execução fiscal e outras
autoridades da administração tributária que no processo afectem os direitos e interesses legítimos do
executado ou de terceiro são susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário de 1.ª instância”.
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São pois, impugnáveis por via de reclamação para o tribunal tributário os actos lesivos praticados na execução fiscal, entendendo-se estes como os que no processo afectem os direitos e interesses
legítimos do executado ou de terceiro
Ora, o despacho sindicado, cujo teor é integralmente reproduzido no n.º 9 do probatório fixado,
limita-se a dar conhecimento ao requerente da tramitação seguida pela Administração tributária no
processo executivo, com invocação das disposições legais que, na perspectiva da Administração,
justificariam a tramitação levada a efeito, não introduzindo qualquer modificação na ordem jurídica.
Carece, pois, de conteúdo decisório, tendo carácter meramente informativo.
É certo que o despacho não vem acompanhado da requerida cópia da “carta postal, registada,
com AR, (…), devolvida pelos CTT, com a nota de que o executado se acha ausente no estrangeiro”
a que se refere o despacho no seu n.º 1, de onde decorre, na perspectiva dos recorrentes, que o acto
produzido pela FP é um acto de indeferimento tout court da formulada pretensão dos recorrentes e
lesivo para efeitos de impugnação contenciosa uma vez que os impossibilitou de aferir da legalidade
dos procedimentos inerentes à penhora e, por conseguinte, de os impugnar.
Esta alegação, porém, não colhe.
Consta do processo (a fls. 12 dos autos) que, em 20 de Setembro de 1999 – logo, em data anterior
à do requerimento e respectiva resposta –, os ora recorrentes haviam requerido ao Chefe da Repartição
de Finanças de Amarante certidão do processo executivo desde a primeira à última folha, constando
igualmente de fls. 12 dos autos que o requerido foi satisfeito em 6/10/1999 e bem assim que consta do
processo executivo (fls. 38 dos autos) – ou nele jaz -, cópia da citação via postal, registada com aviso de
recepção, expedida em 23/07/1999 para A…………………, …………, Barreiro, ……….., devolvida
ao remetente em 26/07/1999 com a indicação “ausente no estrangeiro”, o que demonstra que à data do
requerimento os recorrentes já tinham em seu poder a requerida cópia.
Não se vê, pois, que, contrariamente ao alegado, tenham sido impedidos de aferir da legalidade
dos procedimentos inerentes à penhora e, por conseguinte, de os impugnar, sendo apenas nisto que
consiste a alegação da lesividade do acto, o que não convence.
Nenhuma censura, pois, merece o decidido, estando o 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 decisão recorrida.
Custas pelos recorrentes.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Casimiro Gonçalves.

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Avaliação indirecta. Sinais exteriores de riqueza.
Sumário:
No que diz respeito a imóveis, não existe qualquer incompatibilidade entre o disposto
nas alíneas d) e f), ambas do artº 87º da LGT. Com efeito, sendo o valor de aquisição
superior a 250.000,00 euros a Administração Tributária fica legitimada a realizar
avaliação indireta ao abrigo da citada alínea d) e do artº 89º-A da LGT; sendo o
valor de aquisição inferior aquele montante e verificando-se a situação prevista
na alínea f) citada, a Administração Tributária pode realizar a avaliação indireta
com fundamento nesta norma.
Processo n.º 907/14-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Pública, inconformada, recorreu da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Viseu (TAF de Viseu) datada de 30 de Maio de 2014, que julgou o recurso contra ela interposto por
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A.……. e B……, procedente, anulando a decisão do Director de Finanças de Viseu, de avaliação da
matéria tributável do ano de 2008, em sede de IRS, por métodos indirectos.
Alegou, tendo concluído como se segue:
a) Incide o presente recurso sobre a douta sentença que julgou procedente, por provado, o Recurso
Judicial apresentado, declarando a ilegalidade do acto de avaliação indirecta do ano de 2008 efectuado
ao abrigo dos art.º 87º, nº. 1, f) e 89º-A, nº. 5, ambos da LGT, com a consequente anulação do mesmo;
b) A decisão judicial define que a questão suscitada nestes autos reside em saber se a situação
é subsumível à previsão da alínea d) do art.º 87º e do nº. 1 e 4 do art.º 89-A, ambos da LGT, como
defendem os recorrentes, ou, se ao invés, se subsume na previsão da alínea f) do art.º 87º e do nº. 5 do
art.º 89º-A do mesmo diploma legal, como invoca a Fazenda Pública;
c) Isto é, o Meritíssimo Juiz do processo entendeu que há que aferir se a aquisição de um imóvel
por um valor inferior a 250.000,00€ e, como tal excluído de aplicação da alínea d) do art.º 87º da LGT,
legitima a tributação por métodos indiretos a coberto da alínea f) do mesmo preceito legal;
d) Seguidamente, elenca para sustentar a sua posição o Acórdão do TCA Norte de 14.03.2012,
proferido no âmbito do processo n.º 02347/11BEPRT, a cuja fundamentação adere e com base no qual
conclui “Assim... e considerando que o acréscimo patrimonial evidenciado deriva da aquisição de um
imóvel pelo valor de 200.000,00€ e, como tal, excluído do regime previsto na alínea d) do artigo 87º e
do nº. 4 do artigo 89º-A, ambos da LGT, a Administração Tributária não estava legitimada a proceder
à tributação por métodos indiretos a coberto da alínea f) do artigo 87º da LGT”;
e) Está em causa a apreciação de uma questão de direito, precisamente a de saber se ao caso dos
autos (aquisição de imóvel no valor de €200.000,00), tem aplicação o disposto no art.º 87º f) da LGT,
posição defendida pela Fazenda Pública mas que não teve acolhimento na sentença recorrida;
f) A previsão normativa da alínea f) do artº. 87º da LGT consistiu em abarcar situações de fraude
a evasão fiscal relevantes e relativamente às quais a Autoridade Tributária nada poderia fazer porque
traduzíveis em valores inferiores ao que está pressuposto na aplicação da alínea d) do artº. 87º, que tem
por referência os valores padrão estabelecidos no nº4 do artº 89º-A da LGT;
g) Salvo melhor entendimento, não fazendo a norma qualquer distinção entre bens móveis, imóveis,
direitos ou outros, a alínea tem de aplicar-se a todas as situações nela enquadráveis, nomeadamente a
situações de aquisição de imóveis por valor inferior a € 250.000,00 e como tal, não suscetível de lhe
ser aplicada a alínea d) do artº. 87ºda LGT;
h) Foi intenção do legislador com a norma da alínea f) do artº. 87º da LGT abranger um conjunto
de situações, nomeadamente aquisições de imóveis, que não estão incluídas nas manifestações de fortuna
tipificadas nos nºs 1 e 4 do artº. 89-A da LGT mas que, objetivamente, se apresentam como sinais de
riqueza ou de capacidade patrimonial em discrepância com os rendimentos declarados;
i) A questão a conhecer no presente recurso é a de saber se a Autoridade Tributária pode aplicar
o regime do artº. 87º alínea f) da LGT quando o valor dos imóveis não atingem € 250.000,00, sendo
que, do nosso ponto de vista, é manifesto que sim; A sentença sob apreciação entendeu que não, uma
vez que para os imóveis existe um regime especifico, sendo a alínea f) do citado artº 87º aplicável a
situações diversas da aquisição de imóveis;
j) A Fazenda Pública não desconhece o conteúdo do Acórdão que baseou o sentido decisório
(nº. 02347/11.1BEPRT de 14.03.2012, proferido pelo TCA Norte), contudo não se pode descurar a
restante jurisprudência produzida sobre o tema em análise, mormente, a posição assumida nesta matéria
pelo Supremo Tribunal Administrativo (STA) - Acórdãos emanados do STA e datados de 15.09.2010
e de 13.07.2011, proferidos nos processos n.º 0660/2010 e 0614/11, respetivamente, com os quais
concordamos inteiramente;
k) Mais, diga-se mesmo que a questão suscitada nos autos se encontra dirimida de forma cabal pelo
Acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo datado
de 16.10.2013 e proferido no processo nº. 0882/12 a cuja fundamentação aderimos;
l) O Acórdão aludido subscreve posição contrária à que determinou a procedência destes autos,
sumariamente nos seguintes termos “No que diz respeito a imóveis, não existe qualquer incompatibilidade entre o disposto nas alíneas d) e f), ambas do artº 87º da LGT.
Com efeito, sendo o valor de aquisição superior a 250.000,00 euros a Administração Tributária
fica legitimada a realizar avaliação indireta ao abrigo da citada alínea d) e do artº 89º-A da LGT; sendo
o valor de aquisição inferior aquele montante e verificando-se a situação prevista na alínea f) citada, a
Administração Tributária pode realizar a avaliação indireta com fundamento nesta norma’;
m) Aliás, note-se que o Acórdão no qual assentou a decisão sindicada e que deu origem ao recurso
por Oposição de Julgados nº. 0882/12 de 16.10.2013 anteriormente referenciado (emanado do Pleno da
Secção de Contencioso Tributário do STA) determinou a revogação do teor do Acórdão do TCA Norte
nº. 02347/11.1 BEPRT invocado na sentença;
n) Em suma, ao contrário do raciocínio vertido na sentença recorrida, a Autoridade Tributária
demonstrou que o sentido jurisprudencial vigente è de sentido contrário à decisão indicada, pois, no
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que concerne a imóveis, não existe qualquer incompatibilidade entre o disposto nas alíneas d) e f),
ambas do artº 87º da LGT;
o) Porquanto, sendo o valor de aquisição superior a 250.000,00 euros a Autoridade Tributária fica
legitimada a realizar avaliação indireta ao abrigo da citada alínea d) e do artº 89-A da LGT e caso o
valor de aquisição seja inferior aquele montante e verificando-se a situação prevista na alínea f) citada,
a Autoridade Tributária pode realizar a avaliação indireta com fundamento nesta norma;
p) O que redunda na conclusão de que a sentença sob apreciação fez uma errada interpretação e
aplicação do disposto nos art.º 87º, f) e 89º-A nº. 5 e 87º, d) e nº. 1 e 4 do art.º 89º-A, ambos os preceitos
da LGT e, ainda, do disposto nos art.º 8º da LGT e 103º nº2 e 104º da CRP.
Termos em que, concedendo-se provimento ao presente recurso, deve a decisão recorrida
ser revogada, com as devidas consequências legais.
Não houve contra-alegações.
O Ministério Público, notificado pronunciou-se pelo provimento do recurso aderindo à fundamentação invocada nas alegações da recorrente.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
A) Os recorrentes foram objeto de uma ação de inspeção, levada a cabo pela Divisão de Inspeção
Tributária II, iniciada em 02/09/2009 e finalizada em 27/11/2009, com incidência em IRS do ano de 2008.
B) No relatório contendo as conclusões da ação inspetiva a que alude a alínea A), cujo teor se dá
aqui por integralmente reproduzido consta, designadamente o seguinte:
[...]
IV 2- MOTIVO E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS
De acordo com o disposto na alínea f) do art. 87º da LGT, a avaliação indireta pode efetuar-se no
caso da existência de uma divergência não justificada de, pelo menos, um terço entre os rendimentos
declarados (Rendimento global - Deduções especificas) e o acréscimo de património do sujeito passivo
no mesmo período de tributação.
No ano de 2008, o sujeito passivo A – A……… e o sujeito passivo B – B…….. adquiriram por
escritura pública de compra e venda celebrada no dia 30-05-2008 no Cartório Notarial na Urbanização Mártir S. Sebastião, Bloco 2 em Lamego, um prédio urbano destinado a habitação, comércio ou
indústria de cave, rés-do-chão, primeiro andar e sótão, sito no lugar de …….., freguesia de ….., concelho de São Pedro do Sul, sob o número trezentos e quarenta e três, da mesma freguesia, aí registado
a favor da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lamego e Castro Daire, C.R.L. pela inscrição G-Dois
inscrito na matriz sob o artigo 573, com o valor patrimonial de 72.306,38 euros, anexo 1.
No ano de 2008 o sujeito passivo A e o sujeito passivo B declararam conjuntamente um rendimento
coletável de 37.851,64 euros que é inferior a 1/3 do acréscimo do património nesse ano de 200.000,00/3
= > 66.666,67 > 37.851,64 = > 200.000,00-37.851,64 = 162.148,36.
Pelo que encontram-se, assim, reunidas, as condições legais de acordo com o n.º 5 do artigo 89.º-A
da LGT, para se proceder à fixação do rendimento tributável no montante de 162. 148,36 euros, o qual,
de acordo com o n.º 3 do art. 9.º do CIRS, será considerado como rendimento da categoria G - incrementos patrimoniais.
O sujeito passivo A – A……….. foi notificado em 24/09/2009 na pessoa do seu representante
fiscal C………., anexo 2, e o sujeito passivo B – B……… foi notificada em 24-09-2009, anexo 3; de
um projeto de decisão de aplicação de métodos indiretos para determinação do rendimento sujeito a
IRS na categoria G - Incrementos patrimoniais.
Na sequência dessa notificação, o sujeito passivo A – A……. e o sujeito passivo B – B……..
apresentaram em 06-10-2009 nesta Direção de Finanças através da advogada D…….. da sociedade
de advogados E……. e associados, um documento através do qual exerceram o direito de audição,
anexo 4, do projeto de decisão de avaliação indireta da matéria coletável e ao qual juntaram cópias
dos seguintes documentos:
1 Procuração passada em 01 09 2009 pelo sujeito passivo A A……..à Drª D…….da E……. e
Associados - Sociedade de Advogados RL, vide anexo 4;
2— Procuração passada em 08-09-2009 pelo sujeito B – B……… que constitui sua mandatária
judicial a Drª F………, vide anexo 4;
3— Cópia da notificação do projeto de decisão da aplicação de métodos indiretos, vide anexo 4;
4— Declaração escrita para efeitos de manifestação expressa de autorização ou não autorização
à administração tributária de acesso a informações e documentos bancárias, vide anexo 4;
5— Contrato promessa de compra e venda de 12-01-2004 celebrado entre o promitente vendedor
a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Castro Daire CRL e o promitente — comprador Dr. A………,
vide anexo 4;
6— Aviso de lançamento de uma nota de débito com o n.º 12000460341 de 25.000,00 euros datada de 12-01-2004 na conta de depósito à ordem n.º ………. titulada por A…….. da caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Castro Daire, vide anexo 4;
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7—Aviso de lançamento de uma nota de débito com o n.º 259000737350 de 175.000,00 euros
datada de 15-09-2004 lançada na conta de depósitos à ordem n.º …….. titulada por A…… da Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo de Castro Daire, vide anexo 4.
V - CRITÉRIOS DE CÁLCULO DOS VALORES CORRIGIDOS COM RECURSO A MÉTODOS
INDIRETOS
VI. - DEFINIÇÃO DE CONCEITOS
A - Sujeitos passivos
A avaliação indireta nos termos da alínea f) do art. 87.ºda LGT só deverá ocorrer quando se trate
de sujeitos passivos residentes nos termos do art. 16.º do CIRS, não sendo aplicável a não residentes
ainda que com estabelecimento estável em território português.
E o sujeito passivo A – A……… é considerado residente para efeitos fiscais em território português, conforme se demonstra de seguida em termos de factuais e legais:
Nos termos do n.º 2 do art. 13.º do CIRS, existindo agregado familiar, o imposto é devido pelo
conjunto dos rendimentos das pessoas que o constituem, considerando-se como sujeitos passivos
aqueles a quem incumbe a sua direção.
O sujeito passivo A………. embora tenha nomeado em 15-05-2006 o seu cônjuge B……… como
seu representante fiscal em Portugal e depois tenha nomeado em 28-08-2009 a sua irmã C……… como
seu representante fiscal em Portugal, sempre declarou em IRS como residente em território português
nos termos do n.º 2 do art. 16.º do CIRS, ou seja, são sempre havidos como residentes em território
português as pessoas que constituem o agregado familiar, desde que naquele resida qualquer das
pessoas a quem incumbe e direção do mesmo.
E a condição de residente resultante da aplicação do disposto no n.º 2 do art. 16.º do CIRS,
nunca foi afastada pelo sujeito passivo A, que parece não preencher o critério previsto na alínea a)
do n.º 1 do art. 16.º do CIRS, através da prova da inexistência de uma ligação entre a maior parte das
suas atividades económicas e o território português, caso em que seria sujeito a tributação como não
residente, relativamente aos rendimentos de que seja titular e que se considerem obtidos em território
português nos termos do art. 18.ºdo CIRS.
Como não foram esses os factos, o sujeito passivo A é sempre havido como residente em termos
fiscais no território português, pelo que o IRS incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, incluindo
os obtidos fora desse território.
O n.º 2 do artº 16.º do CIRS consagra o princípio da atração da unidade familiar segundo o qual
basta a residência em Portugal de um dos cônjuges para se presumirem residentes no nosso país todos
os membros do agregado familiar. Este tipo de situações (a poder implicar que a condição de residente
de um dos cônjuges se verifique quer relativamente a Portugal quer ao país onde um dos cônjuges
esteve presente durante a maior parte do ano) é frequente: bastará pensar nos casos em que o marido
emigra, permanecendo a mulher e os filhos no nosso país, tal como é o caso em questão.
[…]
D - Avaliação dá matéria Coletável
O montante a fixar, como rendimento tributável em sede de IRS, é qualificado como rendimento
da categoria G - Incrementos Patrimoniais nos termos do n.º 5 do artº 89.º- A da LGT e é constituído
pela diferença entre o acréscimo de património de 200.000,00 euros e os rendimentos declarados pelo
sujeito passivo no mesmo período de tributação de 37.851,64 euros (200.000,00-37.851,64 euros =
= 162.148,36 euros).
[…]
IX— DIREITO DE AUDIÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO
[…]
Os sujeitos passivos exerceram o direito de audição prévia através de um documento com data
de entrada nesta Direção de Finanças de Viseu em 06-10-2009, portanto, dentro do prazo dos 10 dias
que lhes foi concedido, e que se resume de seguida, vide anexo 4:
A escritura pública de compra e venda do imóvel foi celebrada em 30-05-2008 na sequência de um
contrato promessa celebrado em 12-01-2004 onde foi pago o sinal de 25.000,00 euros conforme lançamento
de nota de débito na conta bancária de que é titular o sujeito passivo A……. na Caixa Geral de Crédito
Agrícola Mútuo de Castro Daire e os restantes 175.000,00 eros foram pagos em 15-09-2004 conforme lançamento de nota de débito na mesma conta bancária, tudo conforme melhor poderá ser confirmado pela
Administração Tributária na escrita comercial e fiscal da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Castro Daire.
Depois de uma síntese do direito de audição exercido pelos sujeitos passivos passa-se de seguida
à respetiva análise:
1 — Cópia do contrato promessa de compra a venda do prédio celebrado em 12-01-2004 tal como
é referido no mesmo está associado a uma escritura pública de compra e venda do prédio a celebrar
até 31-08-2004, vide anexo 4;
2 — O sujeito passivo não prova o pagamento de nenhuma das quantias referidas no contrato
promessa através da apresentação dos respetivos extratos bancários;
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4 — Não há registo da hipoteca do prédio na Conservatória do Registo Predial de São Pedro do
Sul que é referida na cláusula oitava do contrato promessa, vide anexo 4.
5 — A escritura de compra e venda do prédio que foi celebrada em 30-05-2008 não tem portanto
qualquer relação com esse contrato promessa conforme se poderá verificar pelo conteúdo do mesmo
e pela fotocópia não certificada de todas as inscrições em vigor e não em vigor (histórico) do registo
predial, anexo 5;
6 — É sobre o sujeito passivo que recai o ónus da prova quanto à veracidade dos rendimentos
declarados e da origem dos recursos utilizados para a aquisição do prédio, onde se privilegia na
apreciação da prova, a demonstração da origem e mobilização dos recursos financeiros através da
apresentação dos extratos bancários que reflitam tais movimentos.
7— Os sujeitos passivos não fizeram prova de que correspondem à realidade os rendimentos
declarados em 2008;
8— Os sujeitos passivos não provaram a origem dos recursos financeiros mobilizados para a
aquisição do prédio em 2008;
9— Os sujeitos passivos não fizeram a demonstração da origem e mobilização dos recursos
financeiros através da apresentação dos extratos bancários que reflitam tais movimentos.
9— Os sujeitos passivos também não provaram a existência de rendimentos não sujeitos a declaração do IRS que tornassem compreensível a aquisição do prédio.
10 — Assim, mantêm-se a decisão de aplicação de métodos indiretos à matéria coletável de IRS
do ano de 2008 no montante de 162.148,36 euros na categoria G — Incrementos patrimoniais.
[…]
C) Sobre o relatório contendo as conclusões da ação inspetiva referida em A) e B) supra recaiu
despacho de concordância do Sr. Diretor de Finanças de Viseu, datado de 1 0/12/2009 — idem.
D) Através dos ofícios n.ºs 14051 e 14057, de 14/12/2009, endereçados às respetivas mandatárias
judiciais, por correio registado com avisos de receção, assinados em 15/12/2009, os recorrentes foram
notificados das correções efetuadas ao rendimento tributável, referente ao exercício de 2008 — idem.
E) O direito de audição prévia exercido pelos ora recorrentes, no decurso do procedimento inspetivo
mencionado em A) e B) supra, consta do requerimento de fls. não numeradas do processo administrativo
apenso aos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido, destacando-se o seguinte:
[…]
1. - A escritura pública de compra e venda foi efetuada em 30.05.2008.
2. - Todavia, a mesma foi sequência do contrato promessa de compra e venda efetuado em
12.01.2004. (Doc. 2 Anexo).
3. - Tendo sido pago de sinal, a importância de 25.000,00 €, naquela data, de 12.01.2004. (Doc. 3
Anexo).
4. - Os restantes 175.000,00 € foram pagos em 15.09.2004. (Doc. 4 Anexo).
5. - Tudo conforme melhor poderá a Administração Tributária confirmar na escrita comercial e
fiscal da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Castro Daire.
6. - Pelo que, prestado este esclarecimento devido, entendemos que inexiste lugar a qualquer
tributação indireta.
[…]
F) Do escrito particular intitulado “contrato promessa de compra e venda”, datado de 12/01/2004,
consta, para além do mais, o seguinte:
[…]
PRIMEIROS OUTORGANTES: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Castro Daire, CRL […]
representada pelos seus Diretores ……… e ………..
SEGUNDO OUTORGANTE: Dr. A……., casado [...]
Entre ambos os outorgantes é celebrado o presente Contrato Promessa de Compra e Venda que
se regerá pelas Cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Os Primeiros Outorgantes são donos e legítimos proprietários do Prédio Urbano sito no Bairro de ………, freguesia de ………, concelho de São Pedro do Sul, inscrito na
Matriz sob o art.º n.º 573 e descrito na Conservatória do Registo Predial de São Pedro do Sul sob o
n.º 00343/041090.
CLÁUSULA SEGUNDA: Pelo presente Contrato Promessa os Primeiros Outorgantes prometem
vender, livre de qualquer ónus ou encargos, à Segunda Outorgante, que aceita comprar o Prédio Urbano descrito na Cláusula anterior.
CLÁUSULA TERCEIRA: O preço total do imóvel que ora se promete vender é de € 200.000,00
(duzentos mil escudos).
CLÁUSULA QUARTA: Nesta data, o Segundo Outorgante entrega a título de sinal e princípio de
pagamento, a quantia de € 25.000,00 (vinte cinco mil euros).

3010
CLÁUSULA QUINTA: O restante do preço, será pago em 6 (seis) prestações, sendo a primeira no
montante no montante de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros), a entregar aos Primeiros Outorgantes
até 31 de Agosto de 2004.
CLÁUSULA SEXTA: Até ao referido dia 31 de Agosto de 2004, será celebrada a competente
escritura de compra e venda a favor do Segundo Outorgante ou de quem este indicar.
CLÁUSULA SÉTIMA: O preço em falta será pago por contração de um empréstimo feito pelos
Primeiros Outorgantes ao Segundo Outorgante, no valor de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), que será pago em 5 (cinco) prestações semestrais de € 30.000,00 (trinta mil euros) cada uma,
acrescida dos juros e demais despesas em vigor na data da concessão do mesmo para operações desta
natureza.
CLÁUSULA OITAVA: Para garantia do referido empréstimo, o Segundo Outorgante constitui
Hipoteca do prédio prometido vender aos Primeiros Outorgantes, que vigorará até integral pagamento
da última prestação.
[...]
- cfr. fls. não numeradas do processo administrativo apenso aos autos.
G) Em 31/08/2004, os recorrentes celebraram com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Castro
Daire, C.R.L., um acordo escrito intitulado “contrato de empréstimo”, do qual consta, designadamente,
o seguinte:
[...]
PRIMEIRA
1. A CAIXA concede aos MUTUÁRIOS, por empréstimo, a quantia de € 150.000,00 (cento e
cinquenta mil euros).
2. O empréstimo destina-se a aquisição do prédio urbano art Nº573 da freguesia de ……..
SEGUNDA
1. A quantia emprestada é utilizada, pelos MUTUÁRIOS, nos termos, para os fins e conforme
as condições gerais e particulares constantes da proposta de crédito número, apresentada pelos MUTUÁRIOS à CAIXA em 25/08/2004, que fica anexa a este contrato, aqui se dando por integralmente
reproduzida e dele fazendo parte integrante.
[...]
TERCEIRA
OS MUTUÁRIOS confessam ser solidariamente devedores à CAIXA da quantia mutuada, bem
como dos juros que nos termos da proposta referida na cláusula anterior foram acordados, obrigando-se a pagar os montantes devidos nas datas e condições aí previstas.
QUARTA
Para reembolso da quantia mutuada e dos juros respetivos, os MUTUÁRIOS autorizam desde já
a CAIXA debitar a sua conta de depósito à ordem número ………. de que aí são titulares, a qual se
obrigam a ter, para tanto, devidamente provisionada.
[…]
NONA
1. Para garantia do cumprimento das obrigações e/ou responsabilidades assumidas no presente
contrato, a CAIXA poderá em qualquer momento exigir aos MUTUÁRIOS, por uma ou mais vezes, a titulação por livrança em branco, avalizada ou não, da totalidade ou parte do saldo credor do empréstimo.
2. OS MUTUÁRIOS autorizam a CAIXA a preencher a referida livrança, quando e como entender, fixando-lhe a data, o vencimento, que poderá ser mesmo à vista, o montante do capital mutuado
em dívida, respetivos juros e quaisquer outras despesas, sempre que deixem de cumprir as obrigações
emergentes deste contrato de empréstimo.”
[...]
- cfr. fls. 337/340 dos autos.
H) Em 30/05/2008, por escritura pública intitulada “compra e venda”, lavrada no Cartório Notarial de Lamego do Notário ……….., a fls. 14/15 do livro de notas para escrituras diversas n.º 100 - E,
em que intervieram, como primeiros outorgantes, ………. e ………., em representação da “Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo de Lamego e Castro Daire, C.R.L.” e, como segundo outorgante, A…….., aqui
recorrente, da qual se extrai o seguinte:
[…]
E PELOS PRIMEIROS na referida qualidade FOI DITO:
Que pela presente escritura e pelo preço de DUZENTOS MIL EUROS, que a sua representada já recebeu, vendem ao segundo outorgante, o prédio urbano destinado a habitação, comércio
ou indústria de cave, rés-do-chão, primeiro andar e sótão, sito no lugar de …….., freguesia de
…….., concelho de São Pedro do Sul, descrito na Conservatória do Registo Predial de São Pedro
do Sul, sob o número trezentos e quarenta e três, da mesma freguesia, aí registado a favor da
vendedora pela inscrição G-Dois, inscrito na matriz sob o artigo 573, com o valor patrimonial
de € 72.306,38 (IMT).
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[…].
- cfr. processo administrativo não numerado apenso aos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
1) Consta, entre o mais, da certidão emitida pela Conservatória do Registo Predial de Castro Daire,
referente ao prédio urbano descrito sob o n.º 00343/041090, da freguesia de Castro Daire:
“[…] C-2 Ap. 10/04/06/96 — HIPOTECA VOLUNTÁRIA – a favor da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Castro Daire [...] para garantia do integral e pontual pagamento de: Todas e quaisquer
responsabilidades ou obrigações, assumidas ou a assumir, seja qual for a sua natureza ou origem, quer
derivem, designadamente, de letras, saques para aceite bancário, livranças, extratos de faturas, saldos
devedores ou descobertos de contas de depósito à ordem ou de contas de qualquer natureza, prestações
de fiança ou avales, empréstimos concedidos ou a conceder por qualquer forma, quer derivem de quaisquer outras operações ou títulos pela hipotecante ou por seus filhos G…….. e H…….. — para garantia
de empréstimo em abertura de crédito — Valor: - limite do crédito: - 30.000.000$00 — Juro à taxa de
17,5 %, acrescida em caso de mora da sobretaxa de 4% ao ano, a título de cláusula penal — Despesas:
5.000.000$00— Montante Máximo: 54.350.000$00.
[…]
F-1 Ap. 15/06/11/97 — PENHORA — efetuada em 23 de Setembro de 1997-para garantia da
quantia exequenda de 34.034.660$00 — Exequente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Castro Daire,
C.R.L, com sede na Rua da Misericórdia, em Castro Daire.
[...]
F-2 Ap. 01/170498 PENHORA — efetuada em 24 de Março de 1998 — para garantia da quantia
exequenda de 4.765.054$00 — Exequente: CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE SÃO PEDRO DO SUL, C.R.L., com sede no Edifício Jardim, Rua Serpa Pinto, em São Pedro do Sul. Abrange
3 prédios.
[…]
G -2 AP. 02/2601/99 --AQUISIÇÃO - a favor da CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE
CASTRO DAIRE, C.R.L -por venda judicial.
[…]
G-2 AV. 1 — AP. 01/2008/08/11 — TRANSMISSÃO — a favor de CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA
MÚTUO DE LAMEGO E CASTRO DAIRE, CRL, NIPC 500955859, com sede na Av. 5 de Outubro
n.º 73, em Lamego – por transferência de património resultante de fusão.
[...] - cfr. fls. 341/342 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
J) Da nota de débito n.º 012000460341, referente à conta D.O. n.º ………., titulada pelo recorrente
A…….., na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Castro Daire, CRL, consta o seguinte:

- cfr. processo administrativo não numerado apenso aos autos.
K) Da nota de débito n.º 259000737350, referente à conta DO. n.º ………, titulada pelo recorrente
A……., na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Castro Daire, extrai-se o seguinte:
[…]
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L) Do extrato da conta bancária n.º …….., titulada pelo recorrente A………, na Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo Beira Douro, CRL, do qual constam, entre outros, os seguintes movimentos:

- cfr. fls. 287 dos autos, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
M) Do documento intitulado “débitos/créditos contabilísticos”, contendo os lançamentos efetuados
em conta titulada pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, constante de fls. 315 dos autos, consta o seguinte:

N) Por escritura pública lavrada no dia 17/06/2005, a fls. 27, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 3 — E do Cartório Notarial de Lamego, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lamego,
CRL e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Castro Daire, CRL, procederam à fusão por incorporação
desta Caixa naquela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Lamego, CRL — cfr. fls. 263/268 dos autos,
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.
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Factos não provados
Não se provaram os factos vertidos nos artigos 31º, 32.º e 35.º da petição de recurso.
Nada mais se levou ao probatório.
Há agora que apreciar o recurso que vem dirigido a este Supremo Tribunal.
A questão colocada pela Fazenda Pública, e que foi apreciada na sentença recorrida, consiste em
saber se o regime fiscal previsto no artigo 87º, alínea f) da LGT -que define o modo pelo qual se realiza
a avaliação indirecta no âmbito das manifestações de fortuna, cfr. arts. 87º, alínea d) e 89º-A- pode ser
aplicado pela AT quando esteja perante a aquisição de um imóvel de valor inferir a 250.000,00€, ou se,
pelo contrário, este regime excepcional da avaliação indirecta, considerado na sua globalidade e com
as especificidades legalmente previstas no tocante à aquisição de imóveis, só pode ser aplicado exclusivamente quando se esteja perante a aquisição de um imóvel de valor superior àquele expressamente
indicado no ponto 1, do quadro constante do artigo 89º-A, n.º 4, ou seja, os referidos 250.000,00€.
Esta questão não é nova e já mereceu por parte deste Supremo Tribunal uma resposta contrária
àquela que foi propugnada na sentença recorrida, tal como é devidamente alegado pela Fazenda Pública
nas suas alegações de recurso.
Efectivamente no acórdão datado de 16/10/2013, recurso n.º 0882/12, deixou-se expressamente
referido que, no que diz respeito a imóveis, não existe qualquer incompatibilidade entre o disposto nas
alíneas d) e f), ambas do artº 87º da LGT. Com efeito, sendo o valor de aquisição superior a 250.000,00
euros a Administração Tributária fica legitimada a realizar avaliação indireta ao abrigo da citada
alínea d) e do artº 89º-A da LGT; sendo o valor de aquisição inferior àquele montante e verificando-se
a situação prevista na alínea f) citada, a Administração Tributária pode realizar a avaliação indireta
com fundamento nesta norma.
O Supremo Tribunal para chegar a esta conclusão, expendeu a seguinte argumentação:
“…A fundamentação do acórdão recorrido assenta, como acima se referiu, e em resumo, na
seguinte argumentação:
“Em suma, para a Administração Tributária, a alínea f) do artigo 87º é uma espécie de «caldeirão»
capaz de cobrir com o manto de legitimidade a atividade tributária por recurso a métodos indiretos
sempre que esteja em causa uma «manifestação de fortuna» consubstanciada na aquisição de bens
imóveis e o valor de aquisição destes seja inferior a € 250.000,00.
Naturalmente, não podemos perfilhar essa tese.
Não podemos, porque a mesma afronta ostensivamente a opção legislativa expressa no artº. 89º
da LGT de cuja redação resulta claramente que o legislador só erigiu em facto tributário relevante
em matéria de bens imóveis, os adquiridos por valor igual ou superior a € 250.000,00, e não qualquer
aquisição de bens imóveis. E dizemos ostensivamente porquanto, como é obvio, se essa tivesse sido a
intenção do legislador a mesma teria recebido um mínimo de acolhimento na letra da lei, o que não
aconteceu, sendo certo que, não terá sido, seguramente, por a realidade posta ao legislador lhe colocar
dificuldades acrescidas em termos de técnica legislativa já que até teria sido mais fácil estabelecer
apenas o tipo de bem do que ainda sujeitar tal aquisição para efeitos de relevância fiscal a um determinado valor cuja fixação e acerto se revelam sempre de complexidade acrescida.
Não podemos porque a configuração ou admissibilidade dessa tese exigiria que presumíssemos
que o legislador regulou na mesma lei duas vezes a mesma realidade, com critérios distintos de cálculo
do rendimento coletável, sem qualquer justificação, o que contrariaria os princípios fundamentadores
da atividade interpretativa, que impõem que se presuma que na elaboração da lei o legislador teve em
consideração não só a unidade do sistema jurídico, como que soube exprimir o seu pensamento em
termos adequados (art. 9º do Código Civil).
Não podemos, por último, porque a aceitação dessa tese, para além de implicar a desconsideração
dos princípios interpretativos citados, determinaria, face aos resultados incongruentes e injustos a que
se chegaria, que tivesse que se entender que a alínea f) do art. 87º da LGT é inconstitucional por o
recurso a avaliação de métodos indiretos nos termos dessa disposição implicar tributar-se de forma
mais gravosa um sujeito passivo que adquire um imóvel de valor inferior a € 250.000,00 do que um
contribuinte que adquire um imóvel de valor superior a € 250.000,00”.
Ora, relativamente ao primeiro argumento, nada permite concluir o afastamento da avaliação
indireta no caso de imóveis, verificando-se a situação prevista na alínea f) do artº 87º citado. Pelo
contrário, representando a aquisição de um imóvel um acréscimo patrimonial e tendo sido o objetivo
da alteração da lei evitar a fuga à evasão fiscal, a interpretação lógica a fazer da norma é exatamente
no sentido de a mesma abranger qualquer situação, quer relativa a móveis, quer a imóveis (no caso,
os de valor inferior a 250.000,00).
Relativamente ao segundo argumento, também não vemos por que motivo o legislador não poderia estabelecer determinado regime em função do valor. Assim, e concretamente quanto à aquisição
de imóveis de valor superior a 250.000,00 o legislador entendeu ser de aplicar um regime específico.
Quanto às aquisições de valor inferior o legislador entendeu aplicável o regime próprio de outras
situações que a lei indica.
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Relativamente ao terceiro argumento, é certo que, conforme reconhecido no próprio acórdão
fundamento, a solução propugnada pelo recorrente pode gerar alguma incoerência.
Mas esta é, contudo, uma incoerência do sistema a que apenas por via legislativa, se assim o
entender, o legislador poderá pôr termo.
E, conforme referem Leite de Campos e outros – LGT Anotada e Comentada, 4ª edição, 2012, pág.
761, tal incoerência “explica-se pelo facto de nas situações referidas de utilização de métodos indirectos
a determinação da matéria tributável através de presunções ser feita com uma margem de segurança
considerável, particularmente nos casos indicados no n.º 4 do artº 89º-A: os valores aí indicados para
os vários índices de rendimento não o são porque se presuma que esses sejam os valores reais dos
rendimentos obtidos, mas sim porque são valores de rendimentos que se entende serem suficientemente
reduzidos, em face dos índices, para não poder haver dúvidas de que pelos menos esses foram obtidos.
Por outro lado, se uma situação se enquadrar no n.º 4 do artº 89º-A, mas também preencher a
hipótese da alínea f) do n.º 1 do artº. 87º, não há qualquer obstáculo a que a administração tributária
opte por aplicar este último regime”.
X.2. Pelo que ficou dito e acompanhando as alegações do recorrente podemos então concluir o
seguinte:
O que está essencialmente em causa nas sucessivas alterações do artº. 87º da LGT, é uma constante
preocupação de reforço da luta contra a fraude e evasão fiscal, com a identificação e perseguição,
através do método de tributação indireta, de situações indiciadoras de capacidade contributiva em
desconformidade com a declarada, independentemente do facto típico gerador dessa capacidade e da
qualificação dos rendimentos quanto à fonte.
Deste modo, o aditamento da alínea f) ao artº. 87º da LGT, teve em vista legitimar a Administração
Tributária a realizar fixações por métodos indiretos do rendimento tributável, tendo em conta que a
alínea d) do artº. 87º da LGT só é aplicável desde que, para além dos restantes requisitos, o valor de
aquisição seja superior a determinado montante, pelo que o normativo da alínea f) do artº. 87º da LGT
visou abarcar situações de fraude e evasão fiscal relevantes e relativamente às quais a Administração
Tributária nada poderia fazer porque traduzíveis em valores inferiores ao que está pressuposto na
aplicação da alínea d) do artº. 87º.
Não fazendo a norma qualquer distinção entre bens móveis e imóveis ou direitos, a alínea tem
de aplicar-se a todas as situações nela enquadráveis, nomeadamente a situações de aquisição de
imóveis por valor inferior a € 250.000,00 e como tal, não suscetível de lhe ser aplicada a alínea d)
do artº. 87º da LGT.
Os indícios de capacidade contributiva em discrepância com o rendimento declarado, abrangidos
pela previsão da alínea f) do artº. 87º da LGT, são considerados independentemente do facto típico
gerador dessa capacidade.
No caso da capacidade patrimonial exibida pelo ato de aquisição de um imóvel, o que é relevante
para se aferir da mesma, não é o valor de aquisição do imóvel em si, mas a diferença não justificada
de pelo menos um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo de património evidenciado
com a referida aquisição.
X.3. Foi este também o entendimento a que se chegou no acórdão deste STA de 15.09.2010 – Processo n.º 0660/10.
Não existem, razões de facto ou de direito para se adotar entendimento diverso, sendo certo que
hoje esta questão não reveste já interesse jurídico, dada a alteração da citada alínea f) operada pela
Lei n.º 94/2009, de 1 de Setembro e o aditamento do n.º 2 deste artigo pela Lei n.º 64-A/2008, de 31
de Dezembro.
XI. Dado que a recorrida, nas conclusões das suas contra-alegações e em defesa do acórdão recorrido vem invocar que entendimento contrário viola princípios constitucionais, cabe apreciar esta matéria.
XI.1. Refere a recorrida que a citada alínea f) do artº 87º da LGT viola o Principio da Legalidade,
pois a abertura da norma, assente em conceitos indeterminados – “acréscimo patrimonial ou consumo
evidenciado” - viola o princípio da tipicidade das normas fiscais.
Ora, com o devido respeito, o conceito de créscimo patrimonial é facilmente apreensível nele
cabendo a aquisição de um bem imóvel, pelo que não vemos em que a nossa interpretação viole o
princípio da legalidade, já que a mesma se baseia precisamente na lei, sua letra e seu espírito.
Portanto, a interpretação exposta e seguida, tem, em nosso entendimento, pleno cabimento na
norma em causa, pelo que não consideramos violado o princípio invocado.
XI.2. A recorrida invoca também violação do Principio da Capacidade Contributiva, dado que no
caso em apreço à Alegante é imputada a totalidade do valor do imóvel [€ 90.000,00], ao passo que se
o bem em causa tivesse o valor de € 250.000,00 o rendimento [padrão] a imputar seria de € 50.000,00.
Ora, como refere o recorrido, no caso da capacidade patrimonial exibida pelo ato de aquisição
de um imóvel, o que é relevante para se aferir da mesma, não é o valor de aquisição do imóvel em si,
mas a diferença não justificada de pelo menos um terço entre os rendimentos declarados e o acréscimo
de património evidenciado com a referida aquisição.

3015
Por isso, a eventual incongruência apontada e já também acima referida, nada tem a ver com a
capacidade contributiva.
XI.3. Relativamente à apontada violação do princípio da igualdade, refere a recorrida que ele
resultaria de se dar tratamento diferente a situações juridicamente idênticas e para o qual não existe
nenhum fundamento jurídico válido.
Pensamos que o que a recorrida quer dizer se refere a aquisições superiores e inferiores a
250.000,00 euros. No entanto, parece-nos que só se poderia falar em violação do princípio da igualdade
se houvesse tratamento distinto em situações incluídas na mesma alínea. Enquadrando-se as situações
em alíneas diferentes – alínea d) ou alínea f) – já não poderemos falar em situações juridicamente
idênticas com distinto tratamento, pois este depende de pressupostos diversos.
XI.4. Finalmente a recorrida invoca a violação do Princípio da Progressividade Tributária pois
tendo em conta que o rendimento padrão à luz do artº. 89º-A é de 20% sobre o valor do imóvel e o
acréscimo a imputar ao abrigo da alínea f) do artº. 87º é de 100%, a aplicação desta regra determina
uma solução regressiva de tributação.
Ora, a progressividade tributária resulta da existência de diferentes taxas de tributação, aumentando estas à medida que aumenta o rendimento. No caso concreto, estamos perante avaliação indireta
e não perante tributação progressiva, sendo irrelevante para este efeito, que os valores resultantes da
avaliação sejam diversos consoante feita pela alínea d) ou pela alínea f) do citado artº 87º da LGT.
Quer dizer, a matéria tributável pode divergir, mas a taxa não resulta daquela norma, pelo que
não se pode afirmar existir progressividade tributária. Aliás, a ser assim, segundo o acórdão recorrido, até a taxa seria degressiva já que se afirma que a avaliação será maior nos casos de aquisição
de imóveis inferiores a 250.000,00 euros.
Entendemos, por isso, que também este princípio não se mostra violado…”.
Podemos, assim, concluir que na sentença recorrida se adoptou uma interpretação dos preceitos
legais, aplicáveis à concreta situação dos autos, diametralmente oposta àquela que havia sido adoptada
por este Supremo Tribunal.
Se bem atentarmos na sentença recorrida, os argumentos aí expendidos, para concluir pela procedência dos presentes autos, não são seus, isto é, fundou-se numa decisão do TCA Norte proferida no recurso
n.º 02347/11.1BEPRT, datada de 14/03/2012, tendo-se reproduzido os argumentos constantes desse acórdão.
Acontece, porém, que este acórdão do TCA Norte havia sido expressamente revogado, precisamente, pelo acórdão do Pleno da secção Tributária deste Supremo Tribunal, a que anteriormente se
fez referência, pelo que, quando foi proferida a sentença recorrida (em 30/05/2014) já o mesmo havia
desaparecido da ordem jurídica.
Impõe-nos o artigo 8º, n.º 3 do Código Civil que, nas decisões que proferir, o julgador terá em
consideração todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação e
aplicação uniformes do direito.
No caso concreto, sendo o mesmo análogo àquele que estava em discussão no acórdão deste
Supremo Tribunal (proferido em recurso por oposição de acórdãos) que veio a revogar o acórdão do
TCA Norte citado na sentença recorrida, não se vê, agora, razões substanciais que nos possam conduzir
a diferente interpretação das concretas normas jurídicas em apreciação.
Na verdade, aos tribunais, e em particular ao Supremo Tribunal, impõe-se uma função uniformizadora
da jurisprudência – ainda que sem o carácter vinculativo próprio de tais decisões – de modo a que se assegure
a igualdade de tratamento dos interessados que recorrem ao Tribunal. E assim sendo, como já anteriormente
se disse, não se vislumbrando agora razões de relevo que exijam que ao caso concreto se dê uma solução
diferente, manter-se-á a jurisprudência anteriormente firmada sobre esta mesma questão, impondo-se, consequentemente, a revogação da decisão recorrida e a improcedência da questão de direito apreciada na sentença.
Uma vez que nos presentes autos ainda haviam sido suscitadas mais duas questões pelos recorridos, (i) a do vício de violação de lei, por erro nos pressupostos de facto e (ii) da errónea quantificação
do rendimento tributável, sendo certo que as mesmas se prendem com a apreciação da factualidade
concreta apurada e que não chegaram a ser conhecidas por se ter entendido que o seu conhecimento
havia ficado prejudicado pela solução dada à questão apreciada, impõe-se, agora, que os presentes autos
desçam ao Tribunal a quo para que as mesmas aí sejam apreciadas.
Nestes termos, e pelo exposto, concede-se provimento ao recurso e, em consequência:
-revoga-se a sentença recorrida;
-julga-se improcedente a questão apreciada neste acórdão;
-ordena-se a baixa dos autos ao tribunal a quo, para que aí sejam apreciadas as questões cujo
conhecimento se julgou prejudicado.
Sem custas.
D.N.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes.
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Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Prescrição. Obrigação Tributária. Aplicação da Lei no Tempo. Interrupção. Suspensão.
Sumário:
I — O artigo 297.º Cod. Civil não estabelece uma regra de aplicação global do regime
prescricional mais favorável ao devedor, em paralelismo com o que sucede no
âmbito do direito criminal, em que se estabelece a aplicação retroactiva do regime
mais favorável ao arguido. Assim a determinação do prazo de prescrição a aplicar
faz-se no momento da entrada em vigor da nova lei sendo nesse momento, com
indiferença sobre o que se pode vir a passar, que se determina se é de aplicar o
prazo da lei nova ou o a lei antiga.
II — As causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo
em concreto do prazo de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do
Código Civil.
III — As normas que dispõem sobre as causas de suspensão ou de interrupção do prazo
de prescrição não são normas que estatuam sobre o conteúdo da relação jurídico-tributária ou normas sobre prazos mas sim normas que dispõem sobre os efeitos
(interruptivos os suspensivos) de determinados factos — citação, reclamação,
recurso hierárquico, impugnação, pedido de revisão oficiosa da liquidação do
imposto, pagamento em prestações legalmente autorizadas — e que por isso só
se aplicam aos factos novos (artigo 12.º, n.º 2, 1.ª parte do Código Civil).
Processo n.º 935/14-30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A………………, com os demais sinais dos autos, vêm recorrer para este Tribunal da sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, que julgou improcedente a reclamação por si
deduzida contra o despacho do Órgão de Execução Fiscal que considerou como não prescritas as dividas
de IVA de 1996 e 1997 e respectivos juros compensatórios.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«a) O prazo relevante para a prescrição das obrigações tributárias, em caso da sua alteração por
leis que se sucedam, é determinado por aplicação da regra constante do art.º 297.º, n.º 1, do Código
Civil, mas apenas enquanto norma que constitui um simples postulado necessário, nesse domínio do
direito, dos princípios constitucionais da igualdade tributária (art.º 13.º e 103.º n.º 1, da CRP), da
segurança jurídica e da tutela da confiança ínsitos no princípio do Estado de direito democrático
consagrado no art.º 2.º CRP (cfr. Conselheiro Benjamim Silva Rodrigues no estudo “A Prescrição no
Direito Tributário”, publicado in Problemas Fundamentais do Direito Tributário, 1999, Vislis Editores,
págs. 261 e segs).
b) Atenta a funcionalidade e axiologia das normas que procedem à alteração do início do cômputo
do prazo de prescrição ou à alteração de causas de suspensão ou de interrupção, devem estas normas
ser tratadas como normas que alteram o prazo de prescrição, nos mesmos termos estabelecidos no
art.º 297.º, n.º 1, do Código Civil para a alteração do prazo em termos absolutos, sob pena de violação dos princípios constitucionais da igualdade tributária, consagrado nos art.ºs 13.º 103.º n.º 1, da
CRP, da segurança jurídica e da tutela da confiança dos contribuintes ínsitos no princípio material
do Estado de direito democrático.
c) Uma interpretação conjugada dos artºs 12.º, n.º 2, e 297.º, n.º 1, do Código Civil e dos art.ºs 34.º,
nºs 2 e 3, do Código de Processo Tributário e 48.º n.º 1, e 49.º da LGT, em qualquer das versões que
tais preceitos alcançaram, acima referidas, em sentido contrário ao que consta da alínea anterior é
inconstitucional por violação dos princípios constitucionais da igualdade tributária, consagrado nos
art.ºs 13.º e 103.º, n.º 1, da CRP, da segurança jurídica e da tutela da confiança dos contribuintes, estes
ínsitos no princípio material do Estado de direito democrático consagrado no art.º 2.º CRP.
d) As normas que procedem à configuração de causas de suspensão ou de interrupção do prazo
de prescrição não são normas que estatuam sobre o conteúdo ou efeitos da relação jurídico-tributáría,
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mas antes normas sobre a repercussão do tempo nas relações jurídico-tributárias para efeitos da prescrição e em termos correspondentes aos da norma que dispõe sobre a alteração do prazo, constante
do art.º 297.º, n.º1, do Código Civil;
e) A questão da prescrição das dívidas exequendas tem assim de ser resolvida à luz do disposto
no art.º 34.º n.º 1, 2 e 3, do CPT, porque, pela aplicação de tais preceitos, falta menos tempo para o
prazo mais longo de prescrição (de 10 anos) se completar.
f) Por força da aplicação de tais preceitos as dívidas exequendas relativas ao ano de 2006 prescreveram em 1 de Janeiro de 2009 e as relativas aos anos de 2007 em 1 de Janeiro de 2010 (1).»
2 – A Fazenda Publica veio apresentar as suas contra alegações, pronunciando-se pelo não provimento do recurso, invocando, em síntese, a posição doutrinal de Jorge de Sousa no seu livro “Sobre
a prescrição da obrigação tributárias, notas práticas”, a páginas 101 e 102, no sentido de que “não é o
artigo 297.º do CC que regula o regime de aplicação no tempo das leis sobre efeitos (interruptivos e
suspensivos) que certos factos têm sobre o decurso dos prazos de prescrição. Os efeitos jurídicos de facto
são determinados pela lei vigente no momento em que eles ocorrem, como decorre do nº2 do art.º 12º
do CC.”- fls. 135 dos autos.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do não provimento do
recurso, reiterando toda a argumentação expendida pela Fazenda Pública.
4 – Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre apreciar e decidir.
5- Em sede factual apurou-se em primeira instância seguinte matéria de facto:
a) Em 10/04/2000 foi autuado o PEF 1287-00/100103.5 para cobrança coerciva das seguintes
dívidas, no total de 27644,43€:
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b) A 13/04/2000 foi citado o ora reclamante no PEF 1287-00/100103.5 (cfr. documento de fls. 2,
2a) e 2b) do PEF);
c) Em 28/02/2000 deu entrada na Repartição de Finanças de Trancoso a impugnação judicial das
liquidações que estão na origem das dívidas em cobrança no PEF 1287200001001035 (cfr. documento
de fls. 37 do PEF);
d) A 21/01/2003 foi emitido mandado de penhora contra o ora reclamante para pagamento das
dívidas no valor de 27.644,43€, no âmbito do PEF 1287- 00/100103.5 (cfr. documento de fls. 24 do
PEF);
e) No PEF 1287-00/100103.5 foi penhorado um veículo pesado de mercadorias, marca Iveco (cfr.
cópia de auto de penhora, de fls. 26 a 28 do PEF);
f) Ao bem penhorado foi atribuído o valor de 6.983,17€ (cfr. cópia de auto de penhora, de fls. 26
a 28 do PEF);
g) 04/03/2003 foi requerida pelo ora reclamante a suspensão dos PEFs 1287- 97/100237.6,
1287-98/100235.0, 1287-98/100159.0 e 1287-00/100103.5, alegando o ora reclamante, para o efeito,
a impugnação já deduzida das dividas respectivas, oferecendo como garantia “a casa destinada a habitação, sita no campo das …….., em Trancoso (..), inscrita na respectiva matriz urbana da dita freguesia
sob o art.º 1022º (cfr. documento de fls. 29 do PEF);
h) A 14/03/2003, no processo 1287-97/100237.6 e apensos, foi emitido mandado de penhora,
contra o ora reclamante (cfr. documento de fls. 30 do PEF);
i) A 21/03/2003 foi penhorado o bem identificado na alínea f, para garantia da dívida a prestar nos
termos do art.º 169.º do CPPT, (...) proveniente de IVA dos anos 1993, 1996 e 1997 (...) (cfr. documento
de fls. 31 e 32 do PEF);
j) Em 16/12/2013 o ora reclamante requereu ao Chefe de Serviço de Finanças de Trancoso o
decretamento de prescrição das dívidas em cobrança, além do mais, no PEF 1287200001001035 (cfr.
documento de fls. 43 e seguintes do PEF);
k) A 24/03/2014 foi emitido despacho pelo chefe de serviço no sentido da não prescrição da dívida
(cfr. despacho de fls. 66 do PEF);
l) A 24/03/2014 foi emitido o oficio n.º 329 com a finalidade de comunicar a não prescrição das
dívidas em cobrança no PEF 1287200001001035 (cfr. documento de fls. 71 do PEF);
m) A 26/03/2014 foi recebido pelo reclamante o ofício a que se refere a alínea anterior (cfr. documento de fls. 73 do PEF);
n) A 02/04/2014 foi remetida a presente reclamação (cfr. documento de fls. 77 do PEF);
6. A questão objecto do presente recurso consiste em saber se incorreu em erro de julgamento a
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco que entendeu não ter ocorrido a prescrição das dívida exequendas de IVA e juros compensatórios referentes aos anos de 1996 e 1997.
Como se vê fls. 61 e segs., maxime de fls. 74, a sentença recorrida entendeu que as referidas
dívidas exequendas não prescreveram tendo em vista o disposto nos artº 48º e 49, nº1 e n.º 3 da Lei
Geral Tributária.
Considerou-se na decisão recorrida que no caso subjudice seria aplicável o prazo de prescrição
previsto no artº 48º da Lei Geral Tributária por força do disposto no artº 297º, n.º 1 do Código Civil e,
quanto às causas de suspensão e interrupção do prazo de prescrição, seria aplicável o disposto no artº 49,
nº1 e 3 do mesmo diploma legal por força do princípio geral de aplicação das normas no tempo quanto
aos efeitos das relações jurídicas duradouras, contido no artº 12º, n.º 2 do Código Civil.
Não conformado com este entendimento sustenta o recorrente que tais dívidas se encontram prescritas, porquanto, em sua opinião, a questão da prescrição das dívidas exequendas tem ser resolvida
à luz do disposto no art.º 34.º n.º 1, 2 e 3, do CPT, resultando da aplicação de tais preceitos que falta
menos tempo para o prazo mais longo de prescrição (de 10 anos) se completar.
Para chegar a tal conclusão defende o recorrente que as normas que procedem à alteração do início
do cômputo do prazo de prescrição ou à alteração de causas de suspensão ou de interrupção, devem
ser tratadas como normas que alteram o prazo de prescrição, nos mesmos termos estabelecidos no art.
º 297.º, n.º 1, do Código Civil para a alteração do prazo em termos absolutos, sob pena de violação
dos princípios constitucionais da igualdade tributária, consagrado nos art.ºs 13.º 103.º n.º 1, da CRP,
da segurança jurídica e da tutela da confiança dos contribuintes ínsitos no princípio material do Estado
de direito democrático.
No prosseguimento de tal discurso argumentativo sustenta que as normas que procedem à configuração de causas de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição não são normas que estatuam
sobre o conteúdo ou efeitos da relação jurídico-tributáría, mas antes normas sobre a repercussão do
tempo nas relações jurídico-tributárias para efeitos da prescrição e em termos correspondentes aos da
norma que dispõe sobre a alteração do prazo, constante do art.º 297.º, n,º1, do Código Civil.
7.1 Vejamos pois se se verifica a prescrição das dívidas exequendas.
No caso sub judice está em causa uma questão de sucessão de leis no tempo relativa aos prazos
e também aos regimes de prescrição das dívidas tributárias.
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No Código de Processo Tributário, que entrou em no dia 1 de Julho de 1991, o regime geral da
prescrição da obrigação tributária constava do artº 34º sendo tal prazo de 10 anos, para os impostos,
contados desde o ano seguinte aquele em que tiver ocorrido o facto tributário.
Nos termos do n.º 3 do referido normativo a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação
judicial e a instauração da execução fiscal interrompem a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o
processo estiver parado por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano, somando-se,
neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver decorrido até à data da autuação.
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 a tributar. De acordo
com o n.º 2 do mesmo artigo as causas de suspensão ou interrupção aproveitam igualmente ao devedor
principal e aos responsáveis solidários e subsidiários, sendo certo que, nos termos do n.º 3 a interrupção
da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao devedor subsidiário se
a citação deste em processo de execução fiscal for efectuada após o 5º ano posterior ao da liquidação.
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 deste artº 49º, 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, somando-se neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até
à data da autuação. Na redacção anterior à referida Lei 53-A/2006 dispunha também o n.º 3 daquele
normativo que o prazo de prescrição se suspendia por motivo de paragem do processo de execução
fiscal em virtude de pagamento a prestações legalmente autorizado ou de reclamação, impugnação ou
recurso.
Finalmente, de harmonia com o n.º 4 daquele artº 49º na redacção introduzida pela citada Lei, além
da suspensão por pagamento em prestações o prazo de prescrição 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.
No caso em vertente as dívidas exequendas reportam-se a IVA dos anos de 1996 e 1997.
Cumpre, pois, averiguar qual o prazo de prescrição aplicável: se o de 10 anos previsto no artº 34º
do Código de Processo Tributário se o de 8 anos previsto na Lei Geral Tributária.
Ora quanto à aplicação da lei no tempo relativamente às normas que regulam os prazos de prescrição há que ter em conta o disposto no art. 297º do Código Civil.
Trata-se de norma sobre alteração dos prazos, integrada no Capitulo III do Código Civil, sob a
epígrafe “O tempo e a sua repercussão nas relações jurídicas” e que, como bem se acentua na sentença
recorrida, contém disciplina aplicável transversalmente ao ordenamento jurídico português.
Aliás, como assinalam Pires de Lima e Antunes Varela, no Código Civil Anotado, - vol.1º pag. 192,
as regras dos artigos 296.º e 297º são aplicáveis a todos os prazos, ainda que judiciais ou administrativos, com carácter genérico.
Além do mais o diploma que aprovou a Lei Geral Tributária (Dec.Lei n.º 398/98, de 17.12) contém
uma norma relativa à aplicação no tempo dos prazos de prescrição e caducidade, (art.º 5.º) dispondo
expressamente que ao novo prazo de prescrição se aplica o preceituado no artigo 297.º do Código Civil
(n.º 1 do art.º 5.º).
Assim de acordo com o referido artº 297º, 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.
A doutrina e a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, de resto amplamente citadas nas doutas alegações de recurso, vêm defendendo que o art. 297º Cod. Civil não estabelece uma
regra de aplicação global do regime prescricional mais favorável ao devedor, em paralelismo com o
que sucede no âmbito do direito criminal, em que se estabelece a aplicação retroactiva do regime mais
favorável ao arguido,
Assim a determinação do prazo de prescrição a aplicar faz-se no momento da entrada em vigor da
nova lei sendo nesse momento, com indiferença sobre o que se pode vir a passar, que se determina se
é de aplicar o prazo da lei nova ou o a lei antiga. Interessa pois apurar o tempo que falta, em abstracto,
sem ponderar a interferência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição que possam vir a
ocorrer na vigência da lei nova, só constatáveis a posteriori (cf., na doutrina, Jorge Lopes de Sousa,
Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª edição, pag. 92-94 e, na jurisprudência,
entre muitos outros, Acórdãos da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-
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nistrativo de 13.05.2009, recurso 240/09, de 13 de Janeiro de 2010, recurso 1148/09, de 27.06.2012,
recurso 145/12, de 06.03.2013, recurso 208/13, de 28.03.2012, recurso 213/12, de 21.09.2013, recurso
1316/13, de 13.11.2013, recurso 171/13 e de 09.04.2014, recurso 367/14, todos in www.dgsi.pt)
Ou seja, se à data em que entrou em vigor a LGT (1 de Janeiro de 1999) faltava menos de 2 anos
para se completar o prazo prescricional contado nos termos do Código de Processo Tributário, será
esse o prazo aplicável; se faltavam ainda 2 anos ou mais, então o prazo a aplicar será o da Lei Geral
Tributária.
7.2 No caso em apreço considerou-se na decisão recorrida que seria aplicável o prazo de prescrição
previsto no artº 48º da Lei Geral Tributária por força do disposto no artº 297º, n.º 1 do Código Civil e,
quanto às causas de suspensão e interrupção do prazo de prescrição, julgou-se aplicável o disposto no
artº 49, nº1 e 3 do mesmo diploma legal por força do princípio geral de aplicação das normas no tempo
quanto aos efeitos das relações jurídicas duradouras, contido no artº 12º, n.º 2 do Código Civil.
O recorrente sustenta, porém que, atenta a funcionalidade e axiologia das normas que procedem
à alteração do início do cômputo do prazo de prescrição ou à alteração de causas de suspensão ou de
interrupção, devem estas normas ser tratadas como normas que alteram o prazo de prescrição, nos
mesmos termos estabelecidos no art.º 297.º, n.º 1, do Código Civil para a alteração do prazo em termos
absolutos.
Afigura-se-nos que carece de razão e que esta argumentação não pode obter acolhimento.
Na verdade não sufragamos esta tese da aplicação “em bloco” dos regimes da prescrição, antes
entendemos que as leis que alteram causas de suspensão ou interrupção da prescrição não sendo leis
sobre alteração de prazo, não estão abrangidas na previsão do referido art. 297.º.
Acompanhamos, neste ponto, Jorge Lopes de Sousa quando, na sua obra Sobre a Prescrição da
Obrigação Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2ª edição, pag. 92, afirma que: «Não se trata neste
artigo de estabelecer um regra de aplicação global do regime prescricional mais favorável ao devedor,
em paralelismo com o que sucede no âmbito do direito criminal, em que se estabelece a aplicação
retroactiva do regime mais favorável ao arguido. (…)
Na verdade, desde logo, é evidente pelo n.º 2 do referido art. 297.º que não se tem qualquer preocupação em aplicar ao devedor o regime mais favorável, pois prevê-se expressamente a aplicação
imediata da lei que aumente o prazo. Por outro lado, a expressão «regime», que alude a um bloco
normativo e é utilizada no art. 4.º do Código Penal, não é utilizada no art. 297.º: o texto do artigo e a
respectiva epígrafe revelam que se tem em vista apenas as leis que alteram prazos e não as que alteram
os efeitos das causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.
Por isso, as leis que alteram causas de suspensão o interrupção não sendo leis sobre «alteração de
prazo, não estão abrangidas na previsão do referido art. 297.º
A essas leis aplicar-se-á a regra de aplicação no tempo do art. 12.º, n.º 2, do CC, como se refere
no ponto 5.»
Esta remissão para os princípios gerais de aplicação da lei no tempo previsto no Direito Civil, nomeadamente para o disposto no artº 12º, n.º 2 do Código Civil resulta desde logo do artº 2º, alínea d) da
Lei Geral Tributária que determina a aplicação subsidiária do Código Civil às relações jurídico tributárias.
Com efeito, a lei tributária, embora especifique as causas de interrupção e suspensão dos prazos
de prescrição, não regula o regime de aplicação da lei no tempo sobre os efeitos (interruptivos e suspensivos) que certos factos têm sobre o decurso dos prazos de prescrição.
Assim há que buscar tal regulamentação ao código civil, enquanto depositário, no nosso ordenamento
jurídico, dos princípios gerais de direito, nomeadamente quanto à aplicação da lei no tempo (2), e também
por força da aplicação subsidiaria decorrente do disposto no artº 2º, alínea d) da Lei Geral Tributária (3).
Dispõe o artº 12º do Código Civil, como princípio geral sobre aplicação das leis no tempo, o
seguinte:
«1 - A lei só dispõe para o futuro; ainda que lhe seja atribuída eficácia retroactiva, presume-se que
ficam ressalvados os efeitos já produzidos pelos factos que a lei se destina a regular. 2 - Quando a lei
dispõe sobre as condições de validade substancial ou formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos,
entende-se, em caso de dúvida, que só visa os factos novos; mas, quando dispuser directamente sobre o
conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que lhes deram origem, entender-se-á que
a lei abrange as próprias relações já constituídas, que subsistam à data da sua entrada em vigor.»
Decorre, pois, do n.º 2 deste normativo que os efeitos (interruptivos e suspensivos) que certos
factos têm sobre o decurso dos prazos de prescrição hão-de ser determinados pela lei vigente no momento em que eles ocorrem.
Como esclarece Jorge Lopes de Sousa (4), «deste n.º 2 resulta que, quando a lei dispõe sobre os
efeitos de factos, entende-se, em caso de dúvida, que só visa os factos novos. O que, obviamente, tem
como corolário que os factos ocorridos na vigência da lei antiga tenham o efeito que ela lhes atribui.
Assim, uma vez determinado o quantitativo do prazo de prescrição (ou o prazo da lei nova ou o
que decorreu mais o que falta à face da lei antiga) é a lei nova a única competente para determinar os
efeitos sobre o prazo de prescrição que têm os factos que ocorrerem na sua vigência.
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Relativamente aos factos instantâneos ou factos duradouros que se prolongam apenas na vigência
de uma lei, a aplicação desta regra não tem problemas apreciáveis: se o facto, instantâneo ou duradouro
ocorreu na que vigência da lei antiga é ela que determina os seus efeitos; se o facto ocorreu na vigência
da lei nova tem os efeitos que esta lhe atribui.
O problema surge relativamente a factos duradouros que se iniciam na vigência de uma lei e se
prolongam até depois da entrada em vigor de uma nova lei.
Neste caso de factos duradouros, a regra a aplicar será a mesma do n.º 2 do art. 12.º do CC, já que
é ela que regula a aplicação no tempo das leis sobre os efeitos de factos (….)».
No caso subjudice a sentença recorrida considerou que as dívidas exequendas em causa não
prescreveram por lhes ser aplicável o prazo de prescrição de oito anos previsto no artº 48º da Lei Geral
Tributária, aplicável por força do disposto no artigo 297º, nº1 do Código Civil.
Ponderou ainda a existência de factos interruptivos ocorrido na vigência da lei nova (Lei Geral
Tributária) previstos no artº 49º, n.º1 e n.º3 daquele diploma legal, a saber a dedução de impugnação
judicial em 28.02.2000 e a suspensão do processo de execução fiscal em 21.03.2003, ao abrigo do
artº 169º do CPPT, na sequência de prestação de garantia e penhora de um imóvel, e concluiu que tais
normas (nº 1 e 3 do referido artº 49º) eram aplicáveis ao caso dos autos por força do princípio geral
de aplicação das normas no tempo quanto aos efeitos das relações jurídicas duradouras, contido no
artigo 12º, n.º2 do CC, que determina que as normas se aplicam para o futuro, sendo que os factos que
produziram os efeitos jurídicos enunciados ocorreram quando as mesmas se encontravam em vigor.
Não merece, pois censura este segmento da decisão recorrida, pelo que improcedem nesta parte
as alegações de recurso.
7.3 Alega ainda o recorrente que “As normas que procedem à configuração de causas de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição não são normas que estatuam sobre o conteúdo ou
efeitos da relação jurídico-tributáría, mas antes normas sobre a repercussão do tempo nas relações
jurídico-tributárias para efeitos da prescrição e em termos correspondentes aos da norma que dispõe
sobre a alteração do prazo, constante do art.º 297.º, n.º1, do Código Civil»
Refere-se a recorrente a um dos segmentos da decisão recorrida em que, discorrendo sobre o
artº 12º, n.º 2 do Código Civil e sobre a aplicação da lei no tempo se afirma que «o artigo 12.º, n.º2 do
Código Civil dispõe sobre a aplicação da lei no tempo, quanto a relações jurídicas já constituídas,
mas cujos efeitos ainda perdurem, por serem relações jurídicas duradouras, afastando na primeira
parte, em caso de dúvida, e apenas nesse, a aplicação de lei nova que regule condições de validade
substancial ou formal, para na segunda parte se ater a lei que inove quanto aos efeitos da relação jurídica já constituída à luz da lei antiga. Ora o crédito que nasce na esfera jurídica do Estado é um dos
efeitos da relação jurídica tributária, e a própria forma de extinção desse crédito, ou do cumprimento
da obrigação tributária, integra-se no conteúdo da relação jurídica constituída.»
Convenhamos que, neste ponto, a fundamentação jurídica adoptada pelo Tribunal recorrido para
justificar a aplicação das novas causas interruptivas de prescrição ao abrigo da regra do n.º 2 do artº 12º
do Código Civil labora em erro, não prima pela clareza e não merece, por isso, a nossa concordância.
Efectivamente, e como atrás já se referiu, o fundamento jurídico da aplicação das novas causas
suspensivas ou interruptivas da prescrição a relações jurídicas tributárias formadas anteriormente, que
subsistam no momento em que as novas leis entram em vigor, radica na primeira parte do n.º 2 do
artº 12º do Código Civil, do qual resulta que os efeitos (interruptivos e suspensivos) que certos factos
têm sobre o decurso dos prazos de prescrição hão-de ser determinados pela lei vigente no momento
em que eles ocorrem e não na 2ª parte do mesmo normativo, que estabelece que «quando dispuser
directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que lhes deram
origem, entender-se-á que a lei abrange as próprias relações já constituídas, que subsistam à data da
sua entrada em vigor.»
E isto porque as normas que criam causas de suspensão ou interrupção da prescrição dispõem sobre
a extinção da relação jurídica tributária e não sobre o seu conteúdo, pois não determinam o regime de
qualquer dos elementos que a compõem, elencados na Lei Geral Tributária (art. 30º, n.º 1), a saber, o
crédito e a dívida tributários; o direito a prestações acessórias de qualquer natureza e o correspondente
dever ou sujeição; o direito à dedução, reembolso ou restituição do imposto; o direito a juros compensatórios; o direito a juros indemnizatórios (5).
Pese embora o exposto, e se se concluiu, tal como o recorrente, que as normas que dispõem sobre
as causas de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição não são normas que estatuam sobre o
conteúdo ou efeitos da relação jurídico-tributária, tal não significa que se subscreva a conclusão a que
o mesmo chega no sentido de que tais normas, criando ex novo, eliminando ou alterando as causas de
suspensão e de interrogação, são normas que dispõem sobre o prazo de prescrição.
Como já ficou dito o texto do artigo 297º do Código Civil e a respectiva epígrafe revelam que se
teve em vista apenas as leis que alteram prazos e não as que alteram os efeitos das causas interruptivas
ou suspensivas da prescrição.
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As normas que dispõem sobre as causas de suspensão ou de interrupção do prazo de prescrição
não são, assim, normas que estatuam sobre o conteúdo da relação jurídico-tributária ou normas sobre
prazos mas sim normas que dispõem sobre os efeitos (interruptivos os suspensivos) de determinados
factos - citação, reclamação, recurso hierárquico. Impugnação, pedido de revisão oficiosa da liquidação
do imposto, pagamento em prestações legalmente autorizadas - e que por isso só se aplicam aos factos
novos (artº 12º, n.º 2, 1ª parte do Código Civil)
Por isso, as leis que alteram causas de suspensão o interrupção não sendo leis sobre prazos, não
estão abrangidas na previsão do referido art. 297º do Código Civil.
Improcederá, também neste segmento, a argumentação do recorrente.
7.4 Da alegada violação dos princípios constitucionais da igualdade tributária, consagrado nos
art.ºs 13.º e 103.º, n.º 1, da CRP, da segurança jurídica e da tutela da confiança dos contribuintes, estes
ínsitos no princípio material do Estado de direito democrático consagrado no art.º 2.º CRP.
Na tese do recorrente uma interpretação conjugada dos artºs 12.º, n.º 2, e 297.º, n.º 1, do Código
Civil e dos art.ºs 34.º, nºs 2 e 3, do Código de Processo Tributário e 48.º n.º 1, e 49.º da LGT, em qualquer das versões que tais preceitos alcançaram, acima referidas, em sentido contrário ao que consta
da alínea b) das conclusões das alegações de recurso, é inconstitucional por violação dos princípios
constitucionais da igualdade tributária, consagrado nos art.ºs 13.º e 103.º, n.º 1, da CRP, da segurança
jurídica e da tutela da confiança dos contribuintes, estes ínsitos no princípio material do Estado de
direito democrático consagrado no art.º 2.º CRP.
Entendemos que, também neste ponto, carece de razão.
7.4.1 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).
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».
Ora, o Tribunal Constitucional já se pronunciou expressamente, e por diversas vezes, sobre a
evolução dos regimes legais que disciplinam as causas de interrupção e suspensão da prescrição,
pronunciando-se no sentido da não violação do princípio da protecção da confiança em matéria fiscal
(cf. entre outros, Acórdãos 592/12, de 5.12.2012, e Acórdão 6/14 de 7.01.2014, ambos in www.tribunalconstitucional.pt)
Como ficou sublinhado do Acórdão 592/12, «a prescrição constitui uma causa de extinção da obrigação tributária de formação contínua, prevendo a lei que, no decurso desse período de formação, possam
ocorrer factos ou serem praticados atos suscetíveis de causar a sua interrupção. Tal qualmente interpretados
pelo tribunal recorrido, os preceitos em crise aplicam-se a factos ocorridos após a sua entrada em vigor, ao
abrigo das novas causas de interrupção dos prazos de prescrição neles previstas, muito embora tais prazos
tenham começado a correr na vigência da lei antiga e ainda não tivessem terminado no momento em que
se deu a cessação da sua vigência. Trata-se, portanto, de uma norma fiscal com natureza retrospetiva.
Assumindo como corretos estes pressupostos, necessário se revela fazer passar o critério em causa
pelos testes que reiteradamente o Tribunal Constitucional vem propondo nos casos que não se reconduzem, tout court, às situações de retroatividade expressamente proibida nos termos do artigo 103.º, n.º 3,
da CRP. Nesses casos, recordando as palavras deste Tribunal no Acórdão n.º 128/2009 (disponível em
www.tribunalconstitucional.pt), “saber se a norma é ou não inconstitucional (por violação da proteção
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da confiança) obriga a que se tenha em conta, e se pondere, tanto o contexto da administração tributária
quanto o contexto do particular tributado.”
Assim, antes da entrada em vigor da LGT, valia em matéria de causas de interrupção e suspensão
dos prazos de prescrição o disposto no artigo 34.º, do CPT: «(...)
Já o artigo 49.º, da LGT, na sua versão originária (Decreto-lei n.º 398/98, de 17 de dezembro),
dispunha nos seguintes termos: «(...)
Cotejados os regimes, a principal diferença entre ambos radica, pois, na introdução, pela LGT, da
citação (em lugar da instauração da execução) e do pedido de revisão oficiosa como factos capazes de
desencadear a interrupção do prazo de prescrição; e nas novas causas suspensivas do prazo de prescrição
das obrigações tributárias, previstas no n.º 3, do artigo 49.º (hoje alterado).
Na verdade, porém, as expectativas dos contribuintes na manutenção em bloco das causas de
interrupção e suspensão dos prazos de prescrição vigentes à luz do CPT não assumem a magnitude
necessária para que se verifique uma violação do princípio constitucional da proteção da confiança.
Desde logo, porque assumindo a prescrição, enquanto facto extintivo da obrigação tributária,
natureza contínua ou de formação sucessiva – dependente, portanto, de uma situação de inércia prolongada do sujeito ativo da relação tributária – é pouco expectável que durante esse período não se
processem alterações do quadro jurídico vigente com efeitos imediatos nos prazos em curso. Com efeito,
se quando estão em causa impostos periódicos, em que a formação do facto tributário se prolonga por
alguns meses ou anos, este Tribunal vem afastando - em caso de alterações legislativas reconduzíveis
a um agravamento da carga fiscal durante aquele período de formação - a intolerabilidade da violação
das legítimas expectativas dos cidadãos (cfr., novamente, o Acórdão n.º 399/10), a mesma conclusão,
por maioria de razão, há de poder extrair-se quando estejam em causa normas fiscais relativas a factos
extintivos da obrigação tributária e cuja formação é bem mais prolongada.
Depois, analisadas em conjunto, as alterações legislativas produzidas em matéria de prazos de
prescrição apresentam um saldo positivo para o sujeito passivo: os prazos de prescrição diminuíram (de
10 para 8 anos), e uma das causas de interrupção da respetiva contagem – a instauração da execução
fiscal (cfr. artigo 34.º, n.º 3, do CPT) – foi substituída por uma outra – a citação – algo que veio antecipar o termo do prazo de prescrição (Benjamim Silva Rodrigues, “A prescrição no direito tributário”,
Problemas Fundamentais do Direito Tributário, Lisboa, 1999, p. 280).
Concluindo, não só a mutação verificada na ordem jurídica não é de molde a provocar uma efetiva lesão
na confiança dos cidadãos-contribuintes, como tal confiança, a existir, não se afigura plenamente justificada
à luz da atuação estadual e do longo período de inércia da administração tributária de que está dependente a
consumação do prazo prescricional. Por conseguinte, atenta a natureza cumulativa dos critérios/testes supra
identificados, resulta não estarem preenchidos os requisitos de que depende a tutela da confiança à luz do
princípio constitucional da segurança jurídica e da “herança” da jurisdição constitucional nesta matéria.»
Estas considerações, que se reiteram, são perfeitamente transponíveis para o caso vertente e conduzem inevitavelmente à improcedência dos argumentos invocados pelo recorrente.
7.4.2 Já no que toca ao princípio da igualdade o recorrente argumenta que o mesmo também é
convocável nos domínios do direito tributário exteriores à matéria da sujeição aos impostos, como é o
caso da construção constitutiva das regras de prescrição.
E que, ao construir as soluções normativas de prescrição dos impostos, nelas incluídas as regras
de definição do prazo de prescrição, da sua suspensão e da sua interrupção, o legislador ordinário não
pode ferir a igualdade dos cidadãos.
Entendemos, porém, que, no caso em apreço não se lhe poderá reconhecer razão.
Como é sabido, e vem sendo afirmado pela jurisprudência do nosso Tribunal Constitucional, o
princípio constitucional da igualdade, entendido como limite objectivo da discricionariedade legislativa,
não veda à lei a realização de distinções.
Proíbe-lhe, antes, a adopção de medidas que estabeleçam distinções discriminatórias – desde logo,
diferenciações de tratamento fundadas em categorias meramente subjectivas, como são as indicadas,
exemplificativamente, no n.º 2 do artigo 13.º da Lei Fundamental (diferenciações baseadas na ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução,
situação económica ou condição social) –, ou seja, desigualdades de tratamento materialmente infundadas, sem qualquer fundamento razoável ou sem qualquer justificação objectiva e racional. Numa
expressão sintética, o princípio da igualdade, enquanto princípio vinculativo da lei, traduz-se na ideia
geral de proibição do arbítrio - Cf., neste sentido os Acórdãos do Tribunal Constitucional n.ºs 226/03
de 29.04.2003, in www.tribunalconstitucional.pt e 186/90, 187/90 e 188/90, publicados no Diário da
República, II Série, de 12 de Setembro de 1990.
Ora a esta luz, não se pode considerar que, ao produzir as aludidas alterações ao regime de suspensão e interrupção da obrigação tributária, o legislador adoptou medidas legislativas que estabeleçam
desigualdades de tratamento arbitrárias, sem fundamento razoável ou material bastante.
Tem sido este, aliás, o entendimento do Tribunal Constitucional, como se deixou exarado no já
citado Acórdão 6/14: «no caso o decreto-lei autorizado (6) determinou um encurtamento do prazo de
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prescrição, mas contrabalançou o resultado dessa opção legal com um novo mecanismo de suspensão
do prazo prescricional destinado a funcionar quando tenha cessado o efeito interruptivo do prazo, que
está tradicionalmente associado à interposição de um meio processual. Este efeito interruptivo é mais
favorável à Administração, na medida em que inutiliza o prazo de prescrição já decorrido. A substituição do efeito interruptivo por um efeito suspensivo tem subjacente a ideia de que a demora processual
excessiva que seja imputável aos serviços não deve agravar a posição jurídica do sujeito passivo. É,
no entanto, aceitável, dentro da liberdade conformativa que foi conferida ao Governo, que, tendo sido
prevista uma redução do prazo de prescrição, se contemple simultaneamente uma causa suspensiva
resultante da impossibilidade de a Administração poder efetivar a cobrança coerciva do imposto por
virtude da suspensão do processo de execução fiscal.»
E também Acórdão 411/2010 de 01.11.2010 (7) se afirmou: «Enquanto créditos tributários a cobrar
pelo Estado, é constitucionalmente justificado que o legislador assegure, por várias formas, inclusive
através da modelação do instituto da prescrição e, mais especificamente, da regulação dos efeitos das
suas causas interruptivas, a efectividade da sua cobrança».
Não se verifica, pois, nesta perspectiva - do princípio constitucional da igualdade - a invocada
inconstitucionalidade do sentido decisório da sentença recorrida, pelo que improcede, também nesta
parte, a argumentação do recorrente.
7.5 Alega finalmente o recorrente que a questão da prescrição das dívidas exequendas tem de ser
resolvida à luz do disposto no art.º 34.º n.º 1, 2 e 3, do CPT, porque, pela aplicação de tais preceitos,
falta menos tempo para o prazo mais longo de prescrição (de 10 anos) se completar.
E conclui que, por força da aplicação de tais preceitos, as dívidas exequendas relativas ao ano de
1996 prescreveram em 1 de Janeiro de 2009 e as relativas aos anos de 1997 em 1 de Janeiro de 2010.
Ora esta argumentação não pode colher provimento já que, como atrás expôs, há que convocar
a regra do artº 297º do Código Civil para saber qual a lei aplicável ao prazo de prescrição em curso à
data da entrada em vigor da lei nova e, por outro lado, quanto à questão da sucessão no tempo das leis
que alteram causas de suspensão ou interrupção da prescrição, há que fazer apelo à regra contida no
artº 12º, n.º 2 do Código Civil.
O que significa que, tal como considerou a sentença recorrida, as dívidas exequendas em causa
não prescreveram por lhes ser aplicável o prazo de prescrição de oito anos previsto no artº 48º da Lei
Geral Tributária, aplicável por força do disposto no artigo 297º, nº1 do CC e ainda por terem ocorrido
na vigência da lei nova (Lei Geral Tributária) factos interruptivos previstos no artº 49º, n.º1 a 3 daquele
diploma legal, a saber a citação para o processo de execução fiscal, que ocorreu em 13.04.2000, a dedução
de impugnação judicial em 28.02.2000 e suspensão do processo de execução fiscal em 21.03.2003, ao
abrigo do artº 169º do CPPT, na sequência de prestação de garantia e penhora de um imóvel, suspensão
que se manteve até 27.09.2013, data em que foi proferida sentença que julgou improcedente a impugnação judicial intentada pelo recorrente, a qual transitou em julgado 10 dias depois da notificação da
decisão às partes, nos termos do artigo 280.º do CPPT, acrescido do prazo de três dias em que as partes
podem praticar actos pagando a respectiva multa.
Ora, como bem se disse na sentença recorrida, desta forma, e por força da suspensão do processo
em 2003, que se manteve até 21.03.2013, ainda que a prescrição não tivesse sido interrompida pela
instauração da impugnação, é possível concluir que apenas teriam decorrido para a prescrição três anos,
dois meses e vinte dias desde o início da contagem do prazo (01.01.1999) até à suspensão do processo
em 21/03/2003, aos quais havia que somar o tempo decorrido desde o transito em julgado da sentença
que julgou improcedente a impugnação judicial das dívidas em cobrança coerciva, pelo que é manifesto
que à data em que foi proferida a sentença ainda não estava consumado, como não está agora, o prazo
de prescrição de oito anos.
Improcedem assim todos os fundamentos do recurso.
8. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando, com esta fundamentação, o julgado recorrido.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Isabel
Marques da Silva.
(1) Por lapso o recorrente refere nesta conclusão que as dívidas são relativas aos anos de 2006 e 2007, quando na verdade
são relativas a 1996 e 1997.
(2) Neste sentido Serena Cabrita Neto/Cláudia Reis Duarte, «O regime da contagem da prescrição no direito tributário — certeza e segurança jurídicas — in Estudos em memória do Prof. Doutor J. L. Saldanha Sanches / organizadores Paulo
Otero, Fernando Araújo, João Taborda da Gama. — 1ª Edição, Coimbra Editora, 2011, Vol. V.
(3) Improcede pois toda a argumentação do recorrente quando sustenta que «terão de ter-se por inaplicáveis todos os
preceitos de direito infraconstitucional que assentem num pressuposto de paridade das partes na relação jurídica, de todas as
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normas vocacionadas para reger relações jurídicas de direito privado» e também quando alega que «Nesta óptica, só onde
exista uma paridade entre os interesses públicos e privados a proteger é possível defender a aplicação directa de normas do
Código Civil».
(4) Ob. citada, pags. 101 e 102.
(5) Ver neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 6ª edição, Áreas
Editora, vol. III, pag. 270, nota 1.
(6) Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, que aprova a Lei Geral Tributária, e contém uma norma de direito transitório material, no que se refere ao novo prazo de prescrição fixado nessa Lei, que remete a contagem do prazo para os termos
previstos no artigo 297º do Código Civil (artigo 5º, n.º 1).
(7) In www.tribunalconstitucional.pt

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Processo n.º 953/13-30.
Recorrente: A…
Recorridos: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A………………………………., devidamente identificada nos autos, recorre do despacho liminar
que rejeitou a presente petição de reclamação (art. 276º do CPPT), com fundamento em falta de pagamento de taxa de justiça ou demonstração de que havia sido concedido benefício de apoio judiciário
com tal alcance.
Alegou, tendo concluído:
1-À reclamante, aqui recorrente, foi concedido o benefício do apoio judiciário, na requerida
modalidade de dispensa de preparos e custas processuais, para deduzir oposição à execução fiscal, da
qual é a presente reclamação incidente;
2-Tendo sido conferido à recorrente apoio judicial na oposição à execução fiscal, e considerando
que a reclamação de actos de órgão de execução fiscal constitui momento jurisdicional da execução
devendo ser tramitada no próprio processo de execução fiscal, nada obsta a que, nos termos do disposto
no n.º 4, do art. 18º da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, tal apoio judiciário se estenda à execução fiscal
onde corre a reclamação;
3-Pelo que a douta sentença recorrida violou o disposto nos números 4 e 5 do artigo 18.º da Lei
34/2004, de 29.07, com a redação introduzida pela Lei 47/2007, de 28.08.
PELO EXPOSTO: ANULANDO, POR ILEGAL, A DOUTA DECISÃO RECORRIDA, FARÁ
ESTE ALTO TRIBUNAL, COMO É DELE APANÁGIO, JUSTIÇA!”.
Não foram apresentadas contra-alegações e o Ministério Público, neste Supremo Tribunal, emitiu
parecer no sentido da procedência do recurso.
Cumpre decidir.
Com interesse temos por assente a seguinte matéria de facto, que resulta revelada da tramitação
dos autos e com pertinência para o conhecimento deste recurso:
1-A reclamante, irresignada com o despacho de indeferimento que recaiu sobre o seu pedido de
dispensa de prestação de garantia, formulado nos autos de execução fiscal contra si revertidos, apresentou reclamação desse mesmo despacho ao abrigo do disposto no art. 276º do CPPT;
2-Recebidos os autos em juízo, pela Sra. Juíza a quo foi proferido o seguinte despacho: “Antes
de mais notifique a Reclamante para juntar, no prazo legal (10 dias), de harmonia com o disposto nos
artigos 150º-A e 467º, n.º 3 do CPC, o documento comprovativo da concessão do apoio judiciário requerido, a que alude a final da sua Petição Inicial (fls. 120), ou, caso o mesmo tenha sido indeferido,
o documento comprovativo do prévio pagamento da taxa de justiça devida, sob pena de indeferimento
liminar da Petição inicial – artigos 150º-A, 467º, n.º 3 e 474º, alínea f) do CPC, ex vi do artigo 2º do
CPPT”;
3-Simultaneamente com o assim determinado, determinou ainda a Sra. Juíza a junção da respectiva
procuração forense e ratificação do processado;
4-Notificada que foi a reclamante, veio a mesma por requerimento de fls. 136 juntar a procuração
e ratificação do processado;
5- Seguidamente a Sra. Juíza proferiu o seguinte despacho: “…Porém a Reclamante não juntou o
documento comprovativo da concessão de Apoio Judiciário ou do pagamento da taxa de justiça devida
no prazo de dez dias a que alude o artigo 150º-A n.º 3 do CPC…após para tal ter sido expressamente
notificada nos termos do nosso despacho de 23/10/2012…
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Mostrando-se, assim, esgotadas as possibilidades legais para que fosse sanada pela Reclamante
a falta do cumprimento do disposto no artigo 467º, n.º 3 do CPC, forçoso é indeferir liminarmente a
Petição Inicial apresentada em juízo, o que se faz – artigo 234º-A, n.º 5 do CPC, ex vi do artigo 2º do
CPPT... “;
6-Com a data de 29-03-2012, foi deferido à reclamante o benefício do apoio judiciário na modalidade de dispensa da taxa de justiça e demais encargos com o processo de execução de que estes autos
são apenso, cfr. doc. de fls. 276, agora junto pela recorrente;
7-A presente reclamação deu entrada no dia 14/06/2012, cfr. fls. 106.
Nada mais há com interesse.
Há agora que apreciar o recurso que nos vem dirigido.
Pode-se dizer que o presente recurso, bem como a tramitação anómala que os presentes autos
seguiram, se deve essencialmente a um pequeno lapso de escrita ocorrido no ofício que comunicou à
recorrente que lhe havia sido deferido o benefício do apoio judiciário na modalidade pretendida.
Em virtude de tal lapso, ficou a recorrente impossibilitada de comprovar de forma evidente e
manifesta que lhe havia sido deferido o benefício do apoio judiciário, bem como, ficou o Tribunal
impossibilitado de daí retirar as devidas consequências legais, tendo naturalmente que aplicar as regras
próprias legalmente estabelecidas que sancionam o não pagamento da taxa de justiça.
Surpreende-se que aqui não se põe em causa a jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal,
e constante do acórdão datado de 23/02/2012, recurso n.º 097/12, segundo a qual “Tendo sido conferido
ao recorrente apoio judicial na oposição à execução fiscal, e considerando que a reclamação de actos
de órgão de execução fiscal constitui momento jurisdicional da execução devendo ser tramitada no
próprio processo de execução fiscal, nada obsta a que, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 18º da
Lei n.º 43/2004, de 29 de Julho, tal apoio judiciário se estenda à execução fiscal onde corre a reclamação”. De resto, se tal acontecesse, sempre se reafirmaria, agora, a mesma jurisprudência por ser a
mais consentânea com os princípios do acesso à justiça e da protecção jurídica, cfr. art. 20º da CRP.
Assim, e verificada que está a efectiva concessão do benefício do apoio judiciário, em data anterior à da entrada da presente petição em juízo (14/06/2012), na modalidade dispensa da taxa de justiça
e demais encargos com o processo, e encontrando-se sanadas as dúvidas que existiam a esse respeito,
impõe-se o prosseguimento da presente reclamação no Tribunal a quo o que se ordenará de seguida.
Pelo exposto, acordam os juízes que compõem a Secção do Contencioso Tributário do Supremo
Tribunal Administrativo em:
-conceder provimento ao recurso, pelas razões anteriormente expostas e, em consequência;
-revogar o despacho recorrido;
-ordenar a baixa dos autos ao Tribunal a quo, para que aí prossigam a sua normal tramitação, se
não houver qualquer outra questão que o impeça.
Sem custas.
D.N.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Francisco
Rothes

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Princípio do contraditório. Reclamação de acto praticado pelo órgão da execução
fiscal. Notificação. Contestação. Nulidade processual.
Sumário:
I — As nulidades do processo que forem conhecidas apenas com a notificação da sentença, têm o mesmo regime das nulidades desta (cfr. os n.os 2 e 3 do artigo 668.º
do CPC) e devem ser arguidas em recurso desta interposto — quando admissível — que não em reclamação perante o tribunal a quo.
II — Pese embora o CPPT não preveja, para o processo de reclamação regulado nos
artigos 276.º e seguintes, o articulado de resposta à contestação da Fazenda Pública, tal não obsta à necessidade de observância do princípio do contraditório
sempre que nesta seja suscitada questão que obste ao conhecimento da reclamação
e que o reclamante não tenha tido possibilidade de contraditar, devendo, em tal,
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caso, o juiz determinar a sua notificação para se pronunciar, possibilitando-lhe
influir activamente na decisão pela apresentação de argumentos jurídicos que
possam contribuir para um real debate contraditório e que possam ser ponderados
na decisão.
III — A falta de observância desse dever implica a prática de uma nulidade processual
nos termos previstos no artigo 195.º, n.º 1, do CPC.
Processo n.º 978/14-30.
Recorrente: A…, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A…………, S.A., com os demais sinais dos autos, vem recorrer para este Tribunal da sentença
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, que absteve de conhecer do mérito da reclamação por si
deduzida contra a cobrança coerciva da divida de IVA no montante de € 38.784.370,30.
Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«i. Salvo o devido respeito, entendia a Recorrente que o âmbito de aplicação do regime legal da
subida imediata da reclamação judicial de actos e decisões do órgão de execução fiscal estava já perfeitamente claro e consolidado nos nossos Tribunais - não apenas considerando a profusa Doutrina e
Jurisprudência que glosou sobre o tema mas, sobretudo, atentas as largas dezenas de decisões judiciais
proferidas pelo mesmo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, em situações idênticas.
ii. Efectivamente, e só relativamente à ora Recorrente e com respeito ao mesmo processo de
execução fiscal em causa nos autos foram já proferidas, pelo menos, VINTE (20) decisões em sentido
oposto à decisão aqui recorrida — quer com conhecimento da reclamação, quer com a anulação dos
actos executivos e materialmente equiparados (doc. n.º 1).
iii. A douta sentença recorrida configura uma verdadeira “decisão-surpresa”, porquanto, antes
de firmar a decisão no sentido de não ser conhecida a reclamação judicial, a Recorrente não foi chamada a pronunciar-se — ocasião em que poderia suscitar as questões que agora leva ao Tribunal ad
quem, as quais, quando devidamente ponderadas, poderiam conduzir a uma decisão manifestamente
diferente.
iv. A decisão ora recorrida acarreta uma violação do direito de defesa da Recorrente — em concreto,
uma violação do princípio do contraditório — a implicar a nulidade da sentença (Cfr. art. 201.º n.º 1 do
CPC, ex vi artigo 2º e) do CPPT - 24 cfr. Ac. do STA de 03.03.2010, dado no proc. n.º 063/10 e, no mesmo
sentido, os acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 18/11/1999, Proc. n.º 794/99; de 16/02/2000,
Proc. n.º 732/99; de 5/12/2000, no Proc. n.º 3247/00, e de 05/07/2001, Proc. n.º 2038/01).
v. Embora através de uma parca (e deficiente) selecção factual, entende o Tribunal a quo que a
reclamação judicial de uma penhora apenas tem de subir a final — sem que, com a subida diferida, a
reclamação perca a sua utilidade.
vi. Refere o Tribunal a quo que “A utilidade da reclamação prende-se com o efeito útil da mesma,
isto é, se após a realização da penhora e a venda, deixa de ser possível a discussão jurídica da questão ou esta deixa de ter qualquer utilidade, como no caso, por exemplo da dispensa de prestação de
garantia.”.
vii. Salvo o devido respeito, afigura-se existir uma contradição insanável entre os fundamentos
e a decisão — a implicar a nulidade da sentença.
viii. Como referido pelo Tribunal a quo, é certo que “A utilidade da reclamação prende-se com
o efeito útil da mesma” - para o Reclamante, obviamente - sendo que o efeito útil de uma reclamação
judicial de penhora é constituído, precisamente, pela sua anulação — na medida em que o executado
entenda que subsistem razões, de facto ou de direito, a obstar à execução coerciva do seu património.
ix. No caso dos autos, a Recorrente reclamou da penhora precisamente por considerar que estão
verificados os pressupostos legais para a suspensão da instância executiva — mormente no que tange
à prestação de uma garantia idónea — e o Tribunal a quo remetendo para o efeito útil da reclamação
judicial, decide em sentido inverso.
x. Com a impugnação da liquidação exequenda e a prestação de garantia, a Recorrente pretendeu, precisamente, evitar que o órgão de execução fiscal pudesse levar a cabo actos executivos ou
materialmente equiparados, pelo que, salvo o devido respeito, não se vislumbra qual a utilidade para a
Recorrente de, a final da execução, obter uma decisão a decretar a ilegalidade de um acto de penhora
num processo onde prestou uma garantia precisamente para...evitar a realização de penhoras.
xi. Note-se que a pendência do processo executivo e a sua duração dependem do andamento,
ou demora, do processo judicial tributário onde se discute a legalidade da liquidação exequenda
(segundo a Recorrente julgar saber, um litigio judicial tributário demora em média 44 meses a ser
resolvido em primeira instância), pelo que, aquilo que o Tribunal a quo propugna é, na verdade, que
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o Executado que prestou uma garantia e impugnou a liquidação de imposto, se veja na contingência
de, ainda assim, aguardar a resolução daquele litígio fiscal, enquanto assiste, impotente, a actos de
penhora ilegais do seu património, - cuja sindicância apenas será feita, pretensamente, aquando da
extinção da execução.
xii. Perfilhar semelhante entendimento corresponde, na prática, a denegar a tutela jurisdicional
efectiva ao Executado — na medida em que, independentemente de ter prestado uma garantia para
suspender o processo executivo, a execução vai prosseguir imperturbável até final sem conhecimento
das reclamações que apresente.
xiii. Perfilhar semelhante entendimento equivale também a atribuir à Administração Tributária a
mais absoluta arbitrariedade na execução do património dos Contribuintes — porque confortada com
o facto de que, até ao final do processo executivo, que pode durar vários anos, manterá nos cofres do
Estado quantias que foi penhorando ilegalmente.
xiv. No que tange ao caso em apreço, o acto de penhora em causa é, pura e simplesmente,
nulo — por consequente de um acto judicialmente anulado (art. 133.º n.º 1 i) do CPA) (mormente a
decisão administrativa que recusara a garantia prestada).
xv. Assim, salvo o devido respeito, postergar a sindicância da legalidade de actos executivos
constitui a mais absoluta denegação de justiça e violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva.
xvi. É que o final do processo de execução corresponderá ao momento em que, precisamente, se
consolida uma decisão judicial sobre a legalidade da liquidação exequenda — quer validando essa
liquidação, quer retirando-lhe validade.
xvii. Existindo uma garantia prestada para suspender a execução fiscal, e enquanto se discute
a legalidade da liquidação exequenda, a penhora (ilegalmente) realizada constitui uma SEGUNDA
GARANTIA — o que não é legalmente admissível, nem proporcional ao fim da execução — demonstrando, uma vez mais, que o conhecimento a final da reclamação não tem qualquer efeito útil para a
Recorrente.
xviii. O facto de o Contribuinte ter o direito a ser ressarcido dos prejuízos causados por uma actuação ilegal da Administração Tributária não determina, e muito menos impõe, uma solução jurídica
diversa, porquanto o processo judicial de reclamação é um contencioso de mera anulação — razão
pela qual, para obter um ressarcimento indemnizatório, o Executado ver-se-á sempre na contingência
de encetar um processo judicial autónomo, o que, atentos os inerentes custos (com custas, constituição de Mandatário, etc) e a demora na resolução dos litígios judiciais, pode ser visto como dissuasor
desse ressarcimento.
xix. Daí que, como ensina a melhor Doutrina (sic. Jorge Lopes de Sousa, op. Cit. Vol. IV,p. 307),
«O alcance da tutela judicial efectiva não se limita à possibilidade de reparação dos prejuízos provocados por uma actuação ilegal, comissiva ou omissiva da Administração, exigindo antes que sejam
evitados os próprios prejuízos, sempre que possível.».
xx. Convirá ter presente que, quando o legislador estabeleceu taxativamente (e de forma inconstitucional) um elenco de situações em que a reclamação judicial deveria subir imediatamente fê-lo,
claramente, com o fito de não colocar em causa a eficácia da instância executiva ou evitar o protelar
do seu regular andamento — neste último ponto, aliás, reforçado com o estabelecimento, no artigo 278.º
n.º 6 do CPPT, de uma sanção pecuniária em caso e inexistência de fundamento razoável.
xxi. Logo, com a apresentação de reclamação, e enquanto não se der a intervenção do juiz, a
execução tem de ficar automaticamente suspensa (Cfr. Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., anotação ao
art.º 278.º, p. 303).
xxii. No caso concreto, não se vislumbra que para a eficácia da execução decorra qualquer inconveniente ou risco do facto de a reclamação ser imediatamente apreciada pelo Tribunal, na medida
em que, por força da garantia prestada conjuntamente com a apresentação da impugnação judicial,
nunca a execução fiscal poderia, sequer, prosseguir.
xxiii. Se bem se entende a decisão recorrida, o Tribunal a quo — ao invocar que a subida imediata
apenas ocorre, por exemplo, em caso de dispensa de garantia para suspensão do processo executivo
- fica sensibilizado pelas situações onde a Administração Tributária leva a cabo actos executivos
quando se discutem os pressupostos legais que conduzem à suspensão da execução sem a prestação
de garantia.
xxiv. Todavia, paradoxalmente, o Tribunal a quo não demonstra igual juízo para as situações onde
a Administração Tributária leva a cabo actos executivos num momento em que já estão consolidados os
pressupostos legais que impõem a suspensão da execução - mormente quando, como no caso dos autos,
foi prestada uma garantia considerada idónea por quatro decisões judiciais transitadas em julgado.
xxv. Salvo o devido respeito, que é muito, não se vislumbra qualquer fundamento lógico e coerente
para semelhante disparidade de entendimento do Tribunal a quo — a implicar, novamente, a nulidade
da sentença, por contradição entre os fundamentos e a decisão.
xxvi. Atente-se, por exemplo, à Jurisprudência deste Venerando Tribunal, relatada pela Excelentíssima Senhora Conselheira Isabel Marques da Silva, que acompanhamos na íntegra (Cfr. Ac. do
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STA de 25.05.2011, dado no proc. n.º 0444/11): «Perde toda a sua utilidade a reclamação do acto de
indeferimento de pedido de dispensa de garantia cujo conhecimento seja diferido para momento posterior à penhora ou venda, pois que a dispensa de prestação de garantia visa, precisamente, obviar
à prática daqueles actos executivos enquanto estiver pendente a discussão da legalidade da dívida
exequenda.».
xxvii. De resto, e sempre salvo o devido respeito, a questão jurídica resolve-se, precisamente,
com base na ponderação feita na Jurisprudência que o próprio Tribunal a quo invoca para decidir
- simplesmente, no caso dos autos, a situação encontra-se invertida (Ac. do TCAN de 28.01.2010, dado
no rec. n.º 705/09.OBEVIS), porquanto em lugar de se aferir a utilidade de uma reclamação judicial
por referência aos pressupostos da dispensa de garantia e à sua relação com as eventuais penhoras, a
utilidade é aferida face à concretização de uma penhora ilegal num processo onde, precisamente, foi
prestada uma garantia para a evitar.
xxviii. No caso dos autos, salvo o devido respeito, a “mensagem” que de forma inadvertida passa
para a Administração Tributária é a de que, apesar de estarem verificados os pressupostos legais que
impõem a suspensão da execução, pode continuar a tramitar a mesma a seu bel-prazer — com prática
de actos executivos e materialmente equiparados.
xxix. A Doutrina e a Jurisprudência já encarregaram de consolidar que, apesar do aparente
carácter taxativo que a redacção do n.º 3 do art. 278.º do CPPT dá ao elenco dos casos de subida
imediata das reclamações, deverá ainda, sob pena de violação do direito à tutela judicial efectiva,
admitir-se a remessa e conhecimento imediato da reclamação sempre que, sem eles, o interessado
sofra prejuízo irreparável, OU a reclamação perca a sua utilidade (Cfr. Jorge Lopes de Sousa, op.
Cit. Vol. IV, p.307).
xxx. Precisamente sob pena de perda de Qualquer utilidade, esta reclamação deve subir de
imediato a Tribunal, nos próprios autos de execução fiscal, com efeito suspensivo e carácter urgente
(cfr. artigo 278.º nº3 e nº5 do CPPT), na medida em que, estando em causa uma penhora e aplicação
de quantias ao pagamento coercivo de dívida em processo de execução fiscal, com garantia prestada,
se a apreciação desta reclamação for relegada para momento posterior à extinção da execução fiscal — que apenas se extingue com o pagamento, voluntário ou coercivo — jamais será alcançado o
efeito útil pretendido.
xxxi. Depois da finalização do processo de execução fiscal, é óbvio que já não terá qualquer
interesse para a Recorrente discutir se as penhoras e pagamentos coercivos entretanto efectuados,
no decurso desse mesmo processo de execução fiscal, foram ou não ilegais, uma vez que a quantia
exequenda já terá sido dada, total ou parcialmente, como coercivamente paga, quando, por via da
reclamação, era esse ilegal pagamento, por iniciativa da Administração Tributária, que se pretendia
obviar com prestação de uma garantia para suspensão da execução.
xxxii. Se a reclamação judicial da penhora apenas for apreciada a final, a possibilidade que a
lei confere ao Contribuinte — de livremente optar por contestar a liquidação e prestar garantia para
suspender o processo de execução fiscal, ao invés de pagar a dívida exequenda — será irremediavelmente postergada por via de um acto ilegal do órgão executivo.
xxxiii. De outro modo, nas situações em que a Administração Tributária se recuse ilegalmente a
suspender a execução e, em lugar disso promova actos executivos – e face ao entendimento propugnado na sentença recorrida – executado terá de antever que as penhoras efectuadas, embora ilegais,
manter-se-ão, sine die, até que finde a discussão da legalidade exequenda, facto que, como é obvio,
não pode controlar.
xxxiv. Salvo o devido respeito, não se antevê a existência de um lastro mínimo de justiça em tal
posição – sendo que, tivesse sido esse, até agora, o entendimento do Tribunal Administrativo e Fiscal
do Porto, que felizmente não foi, a Recorrente teria pelo menos vinte actos executivos com o seu conhecimento postergado para final de um processo executivo que pretendeu suspender (e deveria estar
suspenso) com a prestação de uma garantia.
xxxv. Outrossim, afigura-se claro que se o Contribuinte, ao invés do pagamento voluntário da
divida exequenda, pretende outrossim obter a de suspensão do processo de execução fiscal - mediante
a prestação de uma garantia - nenhuma utilidade terá, para o Reclamante, a apreciação da reclamação
da penhora depois do prosseguimento e finalização deste processo de execução fiscal e pagamento
coercivo da divida exequenda.
xxxvi. Nessa altura aquilo que se pretende agora evitar com a reclamação judicial — e que constitui o seu efeito útil para o Reclamante - já estará irremediavelmente consumado.
xxxvii. Em todos os casos onde se verificou a existência de diligências executivas no processo em
causa, o Tribunal, quando chamado a pronunciar-se, julgou pela ilegalidade dessas diligências — o
que fez sem nunca colocar em causa a subida imediata da reclamação.
xxxviii. Pelo contrário: em diversas decisões, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, apreciou
directamente o regime de subida da reclamação, decidindo sempre pela sua subida imediata (Por exemplo, as doutas sentenças dadas nos processos n.º 941/12.2BEPRT, n.º 159/13.7BEPRT, n.º 2828/12.OBE-
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PRT, n.º 1312/13.9BEPRT, n.º 161/13.9BEPRT, n.º 304/13.2BEPRT, n.º 1997/12.3BEPRT, n.º 305/13.
OBEPRT, n.º 1403/13.6BEPRT, n.º 2006/13.OBEPRT, n.º 2005/13.2BEPRT e n.º 2315/13.9BEPRT
(cfr. doc. n.º 1).
xxxix. Aliás, como é Jurisprudência deste Supremo Tribunal, estando em causa a penhora de quantia
pecuniária, e ao invés do que sucede com a penhora de bens, nem sequer vai existir venda, pelo que a
presente reclamação sempre teria de subir imediatamente, para ser conhecida pelo Tribunal (Ac. STA
de 13.08.2008, dado no proc. n.º 0530/08 - Cfr. Ac. STA de 14/07.2008, dado no proc. n.º 527/08.)
xl. Nestes termos, a decisão recorrida não se pode manter no ordenamento jurídico atento o erro
de interpretação e aplicação da lei — mormente do disposto nos artigos 52.º da LGT, 169.º e 278.º do
CPPT, 133.º n.º 1 1) do CPTA.
xli. No caso dos autos, a Recorrente solicitou inclusivamente aos Tribunais uma tutela prévia —
versando sobre a idoneidade da garantia prestada para suspender o processo executivo — tutela essa
que é de conhecimento oficioso do Tribunal a quo, pois que, sendo o processo executivo um verdadeiro
processo judicial — sob alçada do Tribunal — todo o “histórico” desse mesmo processo está ao seu
alcance, para além de resultar directamente dos documentos juntos aos autos.
xlii. Ao estabelecer que a reclamação de um acto nulo, porque consequente de acto judicialmente
anulado, apenas sobe aquando da extinção do processo de execução fiscal, o Tribunal está a permitir,
implicitamente, tanto a violação de decisões judiciais como a manutenção indefinida de actos nulos
e ilegais — ilegalidade que resulta evidente da simples tramitação de um processo de execução fiscal
que, nos termos da lei, deveria estar suspenso.
xliii. O Tribunal a quo entende que, “com a inutilidade da subida diferida da reclamação se
pretendeu, precisamente, obviar à ocorrência de um prejuízo irreparável”, enquanto que a Recorrente
entende que semelhante interpretação do regime estabelecido no artigo 278. n.º 1 e 3 do CPPT acarreta
a sua inconstitucionalidade material e orgânica.
xliv. Em primeiro lugar, o artigo 2.º alínea 19, da Lei n.º 41/98, de 04.08, concedeu autorização
ao Governo para consagrar “o direito dos particulares de solicitar a intervenção do juiz no processo”.
xlv. Considerando a supremacia da LGT sobre o CPPT (reconhecida no artigo 1º do CPPT e no
artigo 51.º, nº1 da Lei n.º 87-B/98, de 31.12), o artigo 278.º deste último diploma não poderá afastar
a possibilidade de reclamação judicial em todos os casos em que o acto praticado seja potencialmente
lesivo - porque contrário ao artigo 2., alínea 19, da Lei n.º 41/98, de 04.08, e 103 n.2 2 da LGT (Cfr.
Jorge Lopes de Sousa, op. Cit, Vol. IV, p. 307)..
xlvi. Efectivamente, «Se não se assegurasse a subida imediata das reclamações que, com a subida
diferida, perdem toda a sua utilidade, estar-se-ia a admitir situações em que, ao fim e ao cabo, não
haverá possibilidade de reclamação de actos lesivos praticados no processo de execução fiscal, pois
ela também não poderia ser admitida a final, quando já estivesse irremediavelmente comprometida
a sua utilidade, atento o princípio geral do nosso direito processual da proibição da prática de acto
inúteis (art. 137.º do CPC)» (Idem destaque nosso).
xlvii. Mais: «(...) a proibição de subida imediata em situações em que, com a subida diferida, a
reclamação perderia todo o efeito útil, reconduzir-se-ia à impossibilidade prática de impugnação de
actos lesivos praticados pela Administração, que seria materialmente inconstitucional, por violação
do preceituado nos arts. 20.º n.º 1. e 268.º n.º 4, da CRP» (ibidem).
xlviii. Assim, o artigo 278.º nº1 e 3 do CPPT, com a interpretação dada pela sentença recorrida – no
sentido de que apenas sobe imediatamente a reclamação judicial nos casos de prejuízo irreparável – é
material e organicamente inconstitucional, por conduzir, na prática à denegação da possibilidade de
reclamação, com violação do principio da tutela jurisdicional efectiva, o que é também incompatível
com o sentido da lei de autorização legislativa.»
2 – A Fazenda Pública não contra alegou.
3 – O Exmº magistrado do MP neste Supremo Tribunal Administrativo emitiu douto parecer
pronunciando-se pelo provimento do recurso com base na seguinte fundamentação que, na parte essencial, se transcreve: (….) A questão que a Recorrente suscita consiste em saber se se mostram ou não
reunidos os requisitos de subida imediata da reclamação ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 278º
do CPPT.
Dispõe o referido preceito legal que o tribunal conhecerá de imediato da reclamação se esta se
fundamentar “em prejuízo irreparável” causado por qualquer das ilegalidades que discrimina nas suas
quatro alíneas, designadamente por “inadmissibilidade da penhora dos bens concretamente apreendidos
ou da extensão com que foi realizada” (alínea a)).
Refere Jorge Lopes de Sousa, em comentário a este preceito legal (CPPT Anotado, 3ª edição,
pág. 1165) que, apesar do carácter taxativo que resulta da redacção do referido preceito legal, não
poderá, sob pena de inconstitucionalidade material, restringir-se a esses casos, pelo que «…em todos
os casos em que o diferimento da apreciação jurisdicional da legalidade de um acto lesivo praticado
pela Administração puder provocar para os interessados um prejuízo irreparável, não pode deixar de
se admitir a possibilidade de impugnação contenciosa imediata, pois é a única forma de assegurar tal
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tutela». E adianta que «deve ir-se mais longe e assegurar-se a subida imediata das reclamações sempre
que, sem ela, elas percam toda a utilidade», atento que a Lei Geral Tributária prevê a obrigatoriedade
de assegurar a possibilidade de reclamação de todos os actos lesivos — arts. 95º, nºs 1 e 2, alínea j) e
103º, n.º 2, da LGT. E aponta como exemplo o caso da reclamação de decisão que recuse suspender o
processo de execução fiscal nos termos do artigo 172º do CPPT.
Neste sentido se pronunciou o Pleno do STA no acórdão de 06/07/2011, processo n.º 0459/11 (cfr.,
igualmente, os acórdãos do STA de 16/08/2006, recurso n.º 0689/06, de 09/01/2008, rec. n.º 0738/07,
e de 15/07/2009, rec. n.º 0387/09).
No caso concreto dos autos estamos perante a reclamação de acto de compensação da quantia
de € 103,34 euros devida à Recorrente e retida ao abrigo do disposto no artigo 61º do Decreto-Lei
n.º 50-C/2007, de 6 de Março, que foi penhorada e de seguida objecto de compensação com a quantia exequenda do processo de execução fiscal, como se alcança do documento de fls. 25 notificado à
Recorrente.
Ora, afigura-se-nos que não oferece dúvidas que neste caso deve assegurar-se a subida imediata
da reclamação, sob pena de ela perder toda a utilidade. Com efeito, o que a Recorrente pretende ver
apreciada é a questão de o processo estar a prosseguir com a penhora de quantias pecuniárias de que
é credora, que nessa medida são retiradas da sua disponibilidade e aplicadas no pagamento da quantia
exequenda, quando invoca ter sido a quantia exequenda impugnada e estar a decorrer o procedimento de
prestação de garantia. Não é o facto de a referida quantia pecuniária puder ser restituída e a Recorrente
ser ressarcida com juros indemnizatórios que está em causa (que só se colocaria se a quantia exequenda
não fosse devida e não propriamente em função do resultado da ilegalidade do acto de compensação),
mas sim o efeito que se pretende obter com a prestação de garantia, ou seja, evitar que o património
seja desfalcado de disponibilidades financeiras que podem ser usadas no giro comercial da executada
e aqui Recorrente e que se frustaria caso a situação fosse apreciada posteriormente pelo tribunal.
Pese embora o montante da quantia pecuniária em causa seja de reduzido valor e nesta medida
parecer insignificante a invocação de tal fundamento, certo é que podem estar em causa valores elevados
e a razão da subida imediata é idêntica: evitar a apreensão das disponibilidades financeiras que pode
pôr em causa a liquidez na actividade comercial da Recorrente.
Assim sendo e independentemente da configuração da situação da prestação de garantia sobre a
qual não foram assentes quaisquer factos na decisão recorrida, afigura-se-nos que assiste razão à Recorrente, devendo ser atribuído à reclamação o efeito de subida imediata ao abrigo do disposto no nº3
do artigo 278º do CPPT, sob pena de perda da utilidade do seu conhecimento e a fim de ser assegurada
a tutela jurisdicional efectiva.
Entendemos, assim, que a decisão recorrida padece da ilegalidade que lhe é assacada, por errada
interpretação e aplicação do disposto nos artigos 103.º, n.º 2, da Lei Geral Tributária, e 278º, n.º 3, do
CPPT, motivo pelo qual deve ser revogada e determinar-se a baixa dos autos ao tribunal recorrido a
fim de a reclamação ser apreciada.»
4 – Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre apreciar e decidir.
5- Em sede factual apurou-se em primeira instância seguinte matéria de facto:
1. A reclamante foi notificada pela Administração Fiscal que nos termos do artº 224.º e 225.º do
CPPT procedeu à penhora e aplicação no pagamento dívida exequenda e acréscimos legais subjacentes,
da quantia de € 103.34, em conformidade com o art.º 61.º do decreto Lei n.º 50-C/2007 de 6 de Março
(fls. 25/26 dos autos);
2. A reclamante foi notificada da demonstração da compensação em 15.05.2013 (fls. 85 dos
autos);
3. O processo de execução fiscal n.º 1821201101008170 foi instaurado para cobrança coerciva de
dívida de IVA relativo ao ano de 2006, no valor de € 38 784 370.39 (fls. 85 dos autos);
4. A presente reclamação foi interposta, em 13.08.2013.
6. Do objecto do recurso
O presente recurso vem interposto da sentença de fls. 121 e seguintes, na qual se decidiu não
conhecer da reclamação apresentada pela Recorrente ao abrigo do disposto no artigo 276º do CPPT,
por não se mostrarem reunidos os requisitos previstos no n.º 3 do artigo 278º do CPPT, designadamente
o prejuízo irreparável.
Foi o recurso interposto ao abrigo do n.º 5 do artigo 280º do CPPT, tendo para o efeito sido indicadas diversas decisões do TAF do Porto que perfilharam solução oposta relativamente ao mesmo
fundamento de direito e de que foram juntas cópias aos autos.
No caso, e como decorre das conclusões das alegações de recurso, encontram-se preenchidos os
pressupostos do recurso por oposição de julgados previsto no n.º 5 do artº 280º do Código de Procedimento e Processo Tributário: decisão de Tribunal Tributário de 1ª Instância proferida em processo de
impugnação judicial ou de execução fiscal, que não seja susceptível de recurso ordinário por estar fora
da respectiva alçada e que perfilhe, quanto ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial
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de regulamentação jurídica, solução oposta à proferida em três sentenças do mesmo ou de outro tribunal
de igual grau ou com uma decisão de tribunal de hierarquia superior.
Na decisão recorrida deu-se como assente que no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1821201101008170, instaurado para cobrança coerciva da dívida de IVA no montante de
€ 38.784.370,39 euros, em que é executada a Recorrente, esta foi notificada da penhora e compensação da quantia de € 103,34 euros realizada pela administração tributária em 10/07/2013 ao abrigo do
disposto no artigo 61º do Decreto-Lei n.º 50-C/2007, de 6 de Março.
Contra o referido acto foi apresentada pela Recorrente uma reclamação ao abrigo do disposto no
artigo 276º do Código de Procedimento e Processo Tributário.
O Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto entendeu, porém, não tomar conhecimento de tal
reclamação por entender que não se verifica prejuízo irreparável devendo a reclamação subir a final.
Considerou a Mma. Juiz “a quo” que a situação dos autos não se enquadra na alínea a) do n.º 1
do artigo 278º do Código de Procedimento e Processo Tributário “pois não está em questão os bens
penhorados — quantia em dinheiro — nem a sua extensão” (sic).
No prosseguimento deste discurso argumentativo concluiu de seguida que «o facto de ser penhorada a quantia pecuniária de € 103,34, e afecta à dívida exequenda, não acarreta prejuízo irreparável
nem perde a sua utilidade, se após a realização da penhora ou venda, for apreciada a sua conformação
aos artigos 52º da LGT e 169º do CPPT. E caso o ato reclamado vier a ser anulado, a administração
tributária poderá quantificar o prejuízo do executado, através da devolução da quantia penhorada
com os consequentes acréscimos indemnizatórios.» (5º e 6º parágrafos de fls. 123).
Não conformada com tal decisão a recorrente interpõe o presente recurso imputando à decisão
recorrida os seguintes vícios:
1.Violação do princípio do contraditório, a implicar a nulidade da sentença, por não ter sido notificada do conteúdo da contestação da Fazenda Pública (artº 201º, n.º 1 do Código de Processo Civil);
2. Contradição insanável entre os fundamentos e a decisão;
3. Erro de interpretação e aplicação da lei (arts. 52º da Lei Geral Tributária, 169º e 278º do Código
de Procedimento e Processo Tributário e 133º, n.º 1, alínea i) do CPTA), argumentando a Recorrente
que o entendimento sufragado na decisão recorrida equivale a, na prática, denegar a tutela jurisdicional efectiva ao executado, já que visando a prestação de garantia suspender o processo de execução
fiscal e evitar a penhora de bens e estando a quantia exequenda impugnada, a administração tributária
prosseguiu com a prática de actos de penhora. Entende, assim, que a subida da reclamação deve ser
imediata sob pena de se perder a sua utilidade.
6.1 Da violação do principio do contraditório, por falta de notificação do conteúdo da contestação
da Fazenda Pública e da eventual a nulidade da sentença.
Face às conclusões de recurso impõe-se, em primeiro lugar conhecer da invocada violação do
direito ao contraditório, já que, procedendo tal nulidade processual secundária, ficará prejudicado o
conhecimento da nulidade por contradição entre os fundamentos e a decisão e do erro de julgamento
imputados à decisão recorrida.
Cumpre referir que não há impedimento a que essa nulidade seja suscitada em sede de recurso,
pois embora a regra seja a do conhecimento das nulidades secundárias em sede de reclamação, a deduzir
no prazo geral de dez dias previsto art. 149.º do CPC, o certo é que, por força do n.º 1 do art. 199.º do
mesmo Código, esse prazo tem de ser contado do conhecimento da nulidade pelo interessado. Ora, no
caso sub judice, o conhecimento da invocada nulidade só ocorreu com a notificação da decisão, motivo
por que o prazo para arguição da nulidade não se tinha ainda iniciado antes desse momento.
Como ficou escrito no Ac do Pleno da Contencioso Tributário de 6.07.2011, proferido no recurso
786/10 e publicado in WWW.DGSI.PT «as nulidades do processo anteriormente ocorridas e não sanadas, conhecidas com a notificação da sentença e às quais esta implicitamente deu cobertura, têm o
mesmo regime das nulidades da sentença (cfr. os nºs. 2 e 3 do art. 668º do CPC), dado que se tornaram
também vício da mesma e causa da sua nulidade. Devendo, por isso, ser arguidas em recurso daquela
interposto – quando admissível – que não em reclamação perante o tribunal a quo.»
Vejamos, pois, se ocorre a invocada violação do princípio do contraditório.
6.2 Alega a recorrente que a sentença recorrida configura uma verdadeira “decisão-surpresa”,
porquanto, antes de firmar a decisão no sentido de não ser conhecida a reclamação judicial, a Recorrente não foi chamada a pronunciar-se — ocasião em que poderia suscitar as questões que agora leva
ao Tribunal ad quem, as quais, quando devidamente ponderadas, poderiam conduzir a uma decisão
manifestamente diferente.
Efectivamente resulta dos autos que a Fazenda Pública, no decurso da contestação (vide fls. 96
e segs.), suscitou a questão prévia da subida imediata da reclamação argumentando que, por inexistir
um prejuízo irreparável ou uma perda da sua utilidade com a sua não subida imediata, a reclamação
apenas devia subir a final.
Entendia assim a Fazenda Pública que, no caso haveria que apreciar a questão da subida imediata
da reclamação, nos termos das disposições conjugadas dos arts. nºs 1 e 3 do artº 278º do Código de

3033
Procedimento e Processo Tributário, questão essa que obstaria ao conhecimento do mérito da reclamação naquele momento.
E sobre tal questão se pronunciou desde logo a sentença impugnada – vide fls. 122 e segs. – considerando «não se estar perante qualquer das situações previstas nas diversas alíneas do art.º 278º n.º 3
do CPPT nem perante a perda de utilidade» e que «o processo não assume natureza urgente não sendo
este o momento para se conhecer da ilegalidade da penhora por confronto dos artigos 52.º da LGT e
169.º do CPTT», abstendo-se de conhecer do mérito da reclamação, «por não tratar de nenhuma das
situações previstas nas diversas alíneas do art.º 278º n.º 3 do CPPT nem perante a perda de utilidade
da reclamação».
Fê-lo, no entanto, sem que a recorrente tivesse tido oportunidade de se pronunciar sobre tal
questão.
Ora resulta do artº 195º, n.º 1 do (novo) Código de Processo Civil que, fora dos casos previstos
nos artigos anteriores, a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de um acto ou
de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a
irregularidade cometida possa influir no exame ou na decisão da causa.
A regra do referido normativo é a de que se a lei não prescrever expressamente que ele tem como
consequência a invalidade do acto, o vício do acto processual só deve produzir nulidade quando dele
resulte prejuízo para a relação jurídica contenciosa.
Por sua vez dispõe o artº 3º, n.º 3 do Código de Processo Civil (princípio do contraditório) que
o juiz «deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório,
não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto,
mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se
pronunciarem”
Como ficou sublinhado no Acórdão 63/10, de 03.03.2010, da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo, esta norma, introduzida pela reforma do Código de
Processo Civil operada pelo Dec.Lei n.º 329-A/95, de 12 de Dezembro, e pelo Dec.Lei n.º 180/96,
de 25 de Setembro, «veio ampliar o âmbito tradicional do princípio do contraditório, trazendo uma
noção mais lata de contraditoriedade, com origem na garantia da participação efectiva das partes
no desenvolvimento de todo o litígio, mediante a possibilidade de, em plena igualdade, influírem
em todos os elementos (factos, provas, questões de direito) que se encontram em ligação com o
objecto da causa e que em qualquer fase do processo apareçam como potencialmente relevantes
para decisão.
Dela decorre, pois, o dever de facultar sempre às partes a oportunidade de, antes de a decisão
ser proferida, se pronunciarem sobre qualquer questão que as possa afectar e que ainda não tenham
tido possibilidade de contraditar, mesmo tratando-se de questões meramente de direito e que sejam
de conhecimento oficioso. Só assim não será em casos de manifesta desnecessidade, por se tratar de
questão simples e incontroversa.»
No caso vertente como vimos, a sentença recorrida decidiu questão que obstava ao conhecimento
do mérito da reclamação, suscitada pela Fazenda Pública na contestação, sem que sobre que a recorrente
tivesse possibilidade de a contraditar.
É certo que no processo previsto pelos arts. 276º a 278º do Código de Procedimento e Processo
Tributário não está prevista qualquer resposta ou réplica à contestação da Fazenda Pública.
Porém se o representante da Fazenda Pública suscitar questões sobre as quais o reclamante não se
pronunciou, nomeadamente se forem suscitadas nas respostas questões que obstem ao conhecimento
do mérito da reclamação, ou se for oferecida prova ou suscitada qualquer questão cuja solução possa
relevar para a decisão da reclamação deverá, em regra, ser assegurada a possibilidade de o reclamante
se pronunciar sobre elas (1), como decorre do princípio do contraditório.
No caso a Fazenda Pública suscitou questão com potencialidade para influenciar a decisão jurídica
da causa, e, que era, aliás, controversa, como bem resulta do parecer do Exmº Magistrado do Ministério
Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo.
Entendemos, pois, que na sequência da contestação, em que se suscitava questão que obstava ao
conhecimento do mérito da reclamação, a recorrente deveria ter sido notificada para se pronunciar,
sendo que a preterição daquela fase processual, afectando o princípio do contraditório, teve influência
na decisão da causa, o que constitui nulidade processual de acordo com o referido artº 195º, n.º 1 do
Código de Processo Civil.
Procede assim a arguida nulidade, e, desta forma, o recurso, ficando prejudicado o conhecimento
das demais questões suscitadas.
7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso e ordenar a anulação de todos
os actos processuais subsequentes à contestação de fls. 95, incluindo a decisão recorrida, motivo por
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que devem os autos regressar à 1.ª instância para aí, depois de suprida a referida omissão, ser proferida
nova decisão.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Isabel
Marques da Silva.
(1) Ver neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 6ª edição, Áreas
Editora, vol. IV, pag. 312 e Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 29.01.2014, recurso 663/13 e de 19.02.2014,
recurso 870/13, in www.dgsi.pt.

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Assunto:
Imposto de Selo. Prédio Urbano. Terreno para Construção.
Sumário:
Não tendo o legislador definido o conceito de “prédios (urbanos) com afectação habitacional”, e resultando do art. 6º do Código do IMI (subsidiariamente aplicável ao
Imposto do Selo previsto na nova verba n.º 28 da Tabela Geral) uma clara distinção
entre “prédios urbanos habitacionais” e “terrenos para construção”, não podem
estes ser considerados, para efeitos de incidência do Imposto do Selo (Verba 28.1 da
TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como prédios urbanos
com afectação habitacional.
Processo n.º 1533/13-30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: A…………, Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Aragão Seia.
Acordam os juízes da secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda Pública, inconformada, recorreu da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de
Loulé (TAF de Loulé) datada de 19 de Junho de 2013, que julgou procedente a impugnação judicial
que contra ela havia interposto A……………, Lda, contra a liquidação n.º 2012001874517, referente
a Imposto de Selo no valor de € 5.200,45.
Alegou, tendo concluído como se segue:
a) A questão decidenda é a interpretação da verba 28 da Tabela Geral do Imposto de Selo (TGIS)
aditada pelo art.º 4º da Lei n.º 55-A/2012, de 29/10, em articulação com o art.º 6.º n.º 1 alínea f) e i)
dessa mesma Lei;
b) Com a alteração introduzida pela citada Lei, o IS passou a incidir também sobre a propriedade,
usufruto ou direito de superfície de prédios urbanos cujo VPT constante da matriz, nos termos do CMI,
seja igual ou superior a € 1.000.000,00 (vide verba n.º 28 da TGIS);
c) No CIS não há qualquer definição sobre os conceitos de prédio urbano, terreno para construção e afectação habitacional, pelo que terá que se aplicar o disposto no CIMI, para aferir da eventual
sujeição a IS (Cfr. art.º 67.º n.º 2 do CIS redacção dada pela Lei n.º 55-A/2012);
d) O art.º 2.º n.º 1 do CIMI define o conceito de prédio e o art.º 6.º n.º 1 do CIMI dispõe acerca
das espécies de prédios urbanos existentes, integrando neste conceito os terrenos para construção;
e) A noção de afectação do prédio urbano está subjacente à avaliação dos imóveis, corresponde
ao valor incorporado ao imóvel em função da utilização a que está afecto, constituindo um facto de
distinção determinante para efeitos de avaliação (coeficiente), porquanto;
f) Na avaliação dos terrenos para construção, o legislador optou pela aplicação da metodologia de
avaliação dos prédios urbanos em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes
previstos no art.º 38.º do CMI, nomeadamente, o coeficiente de afectação previsto no art.º 41.º desse
código;
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g) E tal resulta da imposição legal prevista no n.º 2 do art.º 45.º do CIMI, ao remeter para o valor
das edificações autorizadas ou previstas no terreno para construção (Vide Ac. do TCA do Sul, 2012/02/14,
proc. 04950/11 e Ac. do STA, 2010/02/10, proc. 01191/09);
h) Para efeitos de determinação do VPT dos terrenos para construção é clara a aplicação do coeficiente de afectação em sede de avaliação, pelo que a sua consideração para efeitos de aplicação da
verba n.º 28 da TGIS não pode ser “desprezada”, já que;
i) Na aplicação daquele coeficiente deve levar-se em consideração a classificação dos prédios
urbanos (cfr. art.º 6.º n.º 2 do CIMI), norma que estabelece como critérios a eleger, com base nessa
classificação dos prédios, em primeiro lugar, o licenciamento dos edifícios ou construções ou, na falta
de licenciamento, o destino normal dos imóveis;
j) O regime de avaliação do valor patrimonial dos terrenos para construção está previsto no
art.º 45.º do CIMI e o seu modelo é semelhante ao dos edifícios construídos, embora tenha como suporte
o edifício a construir, tomando por base o respectivo projecto;
k) O valor do terreno para construção corresponde a uma expectativa jurídica, que se traduz num
direito de nele se vir a construir um prédio com determinadas características e valor;
l) É essa expectativa consubstanciada na produção de uma riqueza materializada num imóvel a
construir que faz aumentar o valor do património do proprietário do terreno para construção, logo que
o imóvel passa a poder ser qualificado como terreno para construção;
m) O legislador, na avaliação dos terrenos para construção, separa 2 partes do terreno:
n) a parte do terreno onde vai ser implantado o edifício a construir, cuja área de implantação se
situa dentro do perímetro previsto de fixação do edifício a construir no solo. A determinação do valor
dessa parte do terreno resulta da avaliação do edifício a construir, como se já estivesse construído,
utilizando-se para tal o projecto de construção aprovado. Efectuada essa determinação do valor, reduz-se o valor apurado a uma percentagem entre 15% e 45% (cfr. art.º 45º n.º 2 do CIMI) devido ao prédio
ainda não estar concluído;
o) e a parte do terreno adjacente à área de implantação, o valor desta parte do terreno é apurado
da mesma forma que se determina o valor da área do terreno livre e da área do terreno excedente para
efeitos de qualquer imóvel urbano, levando em consideração o disposto no art.º 40.º n.º 4 do CIMI;
p) Daqui ser forçoso concluir que, a utilização do coeficiente de afectação na determinação do
VPT dos terrenos para construção deriva da lei, quando estabelece que o valor da área da implantação
é determinado em função do valor das edificações autorizadas ou previstas, resultando tal da aplicação
do sistema geral de avaliações de prédios urbanos ao projecto de construção em causa, na avaliação do
valor patrimonial dos terrenos para construção;
q) Além disso, a indicação da afectação habitacional dos terrenos para construção decorre da
iniciativa do contribuinte, nos termos do art.º 37º do CIMI, ou decorre da avaliação geral, com base
nos elementos fornecidos pela Câmara Municipal;
r) O entendimento da AT é que o conceito de “prédios com afectação habitacional” para efeitos
do disposto na verba n.º 28 da TGIS, compreende quer os prédios edificados quer os terrenos para
construção, desde logo atendendo ao elemento literal da norma, já que,
s) O legislador não refere “prédios destinados a habitação” antes tendo optado pela noção “afectação habitacional”. Expressão diferente e mais ampla cujo sentido há-de ser encontrado na necessidade
de integrar outras realidades para além das identificadas no art.º 6.º n.º 1 alínea a) do CIMI;
t) Por outro Lado, muito antes da efectiva edificação do prédio, é possível apurar e determinar a
afectação do terreno para construção, através do alvará de licença para a realização de operações urbanísticas e, muitas vezes, do estabelecido nos Planos Directores Municipais que estabelecem o modelo
de organização espacial do território municipal;
u) Logo, contrariamente ao decidido na douta sentença, a afectação habitacional, para efeitos de
aplicação da verba 28, não implica necessariamente a existência de edifícios ou construções, aplicando-se, portanto, a terrenos para construção com essa afectação;
v) A douta sentença padece de erro de julgamento de direito, quando decidiu considerar que um
terreno para construção não implica uma afectação habitacional subsumível à verba n.º 28 da TGIS,
violando, assim, o disposto nos art.ºs 41.º, 45.º, 37.º e 38.º todos do CIMI.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e consequentemente revogada a douta
sentença recorrida, mantendo-se a liquidação impugnada, assim se fazendo JUSTIÇA.
Contra-alegou a recorrida tendo concluído:
1. Bem andou o Mmo. Juiz a quo ao clarificar que a única questão que aos autos importa decidir
é a de saber se um “terreno para construção” com um valor patrimonial tributário superior a um milhão
de euros, se enquadra ou não na verba 28 da tabela do Imposto de selo. É efectivamente esta a questão
fulcral.
2. Dispõe o n.º 6 do art.º lº do Código do Imposto de Selo (CIS) que o conceito de “prédio”, relevante para efeitos de Imposto de Selo, é o que consta do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis
(CIMI), concretamente, o conceito que decorre da conjugação dos arts. 2º a 6º do CIMI.
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3. Ora, depois do legislador definir (nos arts. 2º a 5º do CIMI) os conceitos de “prédio”, “prédio
rústico”, “prédio urbano” e “prédio misto”, no n.º 1 do art.º 6º do CIMI, opta por enumerar expressamente as “Espécies de prédios urbanos”, dividindo-os em: a) Habitacionais;
b) Comerciais, industriais ou para serviços;
c) Terrenos para construção;
d) Outros.
4. Sendo que, no n.º 2 do mesmo artigo, clarifica quais os prédios urbanos que integram o tipo
“habitacionais”, e, no n.º 3 do mesmo preceito legal, clarifica quais os prédios urbanos que se enquadram no tipo “terrenos para construção”.
5. Da conjugação dos preceitos legais supra referidos, resulta inequívoco que um prédio urbano
classificado como do tipo “terreno para construção” não pode ser classificado simultaneamente como
do tipo “habitacional”, pois estas duas realidades, para o próprio legislador, integram definições completamente distintas.
6. Acontece que, nas suas Alegações vem a Recorrente defender que “... Na avaliação dos terrenos
para construção, o legislador optou pela aplicação da metodologia de avaliação dos prédios urbanos
em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes previstos no art.º 38º do CIMI,
nomeadamente, o coeficiente de afectação previsto no art.º 41.º desse código; (sublinhado nosso), acrescentando que, no seu entender “… Para efeitos de determinação do VPT dos terrenos para construção
é clara a aplicação do coeficiente de afectação em sede de avaliação...”; (sublinhado nosso).
7. Ora, salvo o devido respeito, tal afirmação está incorrecta pois, o legislador teve o cuidado de
autonomizar no CIMI os métodos de determinação do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos,
impondo fórmulas e critérios distintos para a determinação do valor patrimonial tributário dos prédios
urbanos destinados a habitação, comércio, indústria e serviços (arts. 38º a 44º) e para a determinação
do valor patrimonial tributário dos terrenos para construção (art.º 45º).
8. Sendo que apenas utiliza o termo “Coeficiente de Afectação” na expressão através da qual se
determina o valor patrimonial tributário dos prédios edificados, fazendo-o depender directamente do
tipo de utilização real e presente do prédio edificado (art.º 41 do CIMI).
9. Assim, contrariamente ao que a Recorrente alega, o valor patrimonial tributário de um prédio urbano do tipo “terreno para construção” não pode ser determinado com base no coeficiente de
afectação pois o valor patrimonial tributário dos terrenos para construção tem obrigatoriamente de ser
determinado nos termos do art.º 45º do CIMI.
10. Da leitura do art.º 45º do CIMI, supra transcrito, é inequívoco que o “coeficiente de afectação” não é um elemento da determinação do valor patrimonial tributário dos prédios que integrem a
classificação de “Terreno para construção”, contrariamente ao alegado pela Fazenda Pública.
11. E não se diga, como a Fazenda Pública vem dizer nas suas Alegações, que decorre do supra
transcrito art. 45º que “...o legislador optou pela aplicação da metodologia de avaliação dos prédios urbanos em geral, assim se devendo levar em consideração todos os coeficientes previstos no
art.º 38º do CIMI, nomeadamente, o coeficiente de afectação previsto no artº 41.º desse código;” pois
tal interpretação não tem qualquer correspondência com a letra da lei.
12. Efectivamente, não pode a Fazenda Pública fazer uma interpretação própria e individual da
letra da lei, extraindo conclusões que dela não decorrem, baseando-se em ilações - que, salvo o devido
respeito, se entende não estarem correctas - como o faz no art.º 25º das suas doutas alegações, onde
sugere que o legislador ao utilizar a expressão “com afectação habitacional” tinha em vista integrar
“outras realidades para além das identificadas no art.6º n.º 1 alínea a) do CIMI” sem sequer explicar
de onde é que extrai tal conclusão.
13. Citando a decisão arbitral proferida em 18.09.2013, pelo Centro de Arbitragem Administrativa,
ainda não transitada em julgado, referindo-se a referida alegação que “Se o legislador pretendesse abarcar no âmbito de incidência do imposto outras realidades que não as que resultam da classificação
regida pelo art.º 6º do CIMI, tê-lo-ia dito expressamente” o que não fez.
14. Mais acresce que, salvo o devido respeito, o facto de existir uma operação de loteamento em
curso onde se prevê que o destino da construção a edificar no referido prédio venha a ser destinada a
habitação, não é facto suficiente para conferir a um “terreno para construção” uma “afetação habitacional”.
15. No nosso entender, embora, indiscutivelmente, o destino que vier a ser dado às construções
a edificar no futuro, constitua um elemento importante e que influencia o valor a atribuir ao próprio
terreno, parece-nos que tal facto, só por si, não confere aos “terrenos para construção” qualquer tipo
de afectação. Tanto mais que, o legislador, no n.º 3 do art.º 45º do CIMI, ao remeter para o n.º 3 do art.
º 42º, enumera expressamente quais as características que entende que devem ser atendidas na fixação
da percentagem referida no n.º 2 do mesmo artigo, e conscientemente não remete para o “coeficiente
de afectação”, o que, só por si, deveria ser suficiente para se perceber qual foi a intenção do legislador.
16. Tal como refere J. Silvério Mateus, em entendimento que perfilhamos na íntegra, “um terreno
para construção não é um prédio afecto a habitação” pois quando a lei fala em “afectação habita-

3037
cional” isso pressupõe uma abordagem funcional, ora, um terreno para construção não é per si um
prédio habitável”.
17. Finalmente, a alteração ao Código do Imposto de Selo introduzida pela Lei 55A/2012, de
29.10.2012, teve na base uma proposta de lei onde ficou claro que a intenção do legislador não era
tributar os titulares de terrenos para construção, mas antes, tributar aqueles que habitam, na verdadeira
acepção da palavra, imóveis de luxo ou que deles usufruem como segunda habitação, numa clara preocupação de contribuir para uma “equidade social na austeridade”, tributando os prédios que considerou
consistirem numa clara “manifestação de fortuna”.
Pelo exposto, conclui-se que bem andou o Mmo. Juíz “a quo” ao decidir “...que “terreno para
construção”, não integra necessariamente o conceito de afectação habitacional para efeitos de determinação do valor patrimonial e para sujeição à verba 28.1 da Tabela do Imposto de Selo, ainda mais, no
caso sub judice onde ainda nem sequer existe uma decisão do processo de licenciamento da operação
de loteamento. Sendo que, mesmo que existisse, enquanto não houvesse edificações no mesmo continuaria a não poder ser sujeito à verba referida.”, pelo que o recurso interposto pela Fazenda Pública,
na qualidade de Impugnada, deverá improceder, devendo, em consequência, a douta sentença recorrida
ser mantida e confirmada por fazer correcta e integral interpretação e aplicação do direito aos factos.
O Ministério Público, notificado pronunciou-se pela improcedência do recurso e manutenção da
sentença recorrida. No essencial o Ministério Público entende que nos termos do Código do Imposto
de Selo e do Código do Imposto Municipal sobre os Imóveis um prédio urbano classificado como terreno para construção pois não tem nenhum edifício construído, não pode ser classificado como prédio
urbano habitacional, logo não pode ser avaliado para efeitos de impostos, como tal.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte factualidade concreta:
A) A Impugnante é proprietária do imóvel descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o
nº4629 (cfr. fls. 43 e 44 dos autos);
B) O imóvel referido na alínea anterior, está inscrito na matriz sob o artigo 2232 da freguesia
…………, concelho de Lagos (cfr. fls. 7 do processo de reclamação graciosa);
C) O prédio referido na alínea A) está descrito na caderneta predial com “Valor patrimonial actual de €1.040.090,80” e “Tipo de coeficiente de localização: Habitação.” (cfr. fls. 7 do processo de
reclamação graciosa);
D) Por avaliação feita em 24/03/2009, o Serviço de Finanças de Lagos fixou o valor patrimonial
em €1.040.090,80 e definiu o seguinte: “Afectação”: Habitação (cfr. fls. 8 do processo de reclamação
graciosa);
E) Em 06/10/2012 foi aprovado para o terreno referido na alínea A), o projecto de operação de
loteamento (proc. 2/2009) (cfr. fls. 6 do processo de reclamação graciosa);
F) Em 14/12/2012, ainda não havia sido emitido alvará, porque o processo camarário aguardava
a entrega dos projectos de infra-estruturas, cujo prazo para a Impugnante o fazer foi prorrogado até
Maio de 2013 (cfr. fls. 6 do processo de reclamação graciosa);
G) Em 07/11/2012 foi emitida liquidação nº2012001874517 no valor de €5.200,45 (cfr. fls. 4 do
processo de reclamação graciosa);
H) Em 12/12/2012 a Impugnante apresentou reclamação graciosa (cfr. fls. 2 do processo de reclamação graciosa);
I) Em 07/01/2013 foi elaborada informação pelo Serviço de Finanças de Lagos, na qual se propôs
o indeferimento da reclamação graciosa (cfr. fls. 2 do processo de reclamação graciosa);
J) Em 07/01/2013 o Chefe de Finanças de Lagos proferiu o seguinte despacho:
“Concordo. (...)” (cfr. fls. 14 do processo de reclamação graciosa);
K) Por ofício n.º 157 de 07/01/2013 a Impugnante foi notificada da decisão referida na alínea anterior (cfr. fls. 14 do processo de reclamação graciosa);
Nada mais se deu como provado.
Há agora que apreciar o recurso que nos vem dirigido.
Pretende a recorrente, ao contrário do decidido na sentença recorrida, que os terrenos para construção inseridos em zona urbana e habitacional, devem ser considerados, para efeitos de incidência do
Imposto do Selo (Verba 28.1 da TGIS, na redacção da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro), como
prédios urbanos com afectação habitacional.
Esta questão já não é nova e este Supremo Tribunal, chamado a pronunciar-se repetidas vezes
sobre a mesma, tem decidido maioritariamente em sentido contrário àquele que é propugnado pela
recorrente.
Porque os fundamentos de tal jurisprudência estão devidamente escalpelizados nos diversos
acórdãos que têm vindo a ser proferidos ao longo do tempo, não se vê agora razão para deles divergir
(tanto mais que se verifica identidade da questão de facto e identidade da matéria de direito), pelo
que, seguiremos de perto o que se deixou escrito no recente acórdão datado de 09/07/2014, recurso
n.º 0676/14:
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“Desde já se adiantará que o recurso não merece provimento e que a sentença deve ser confirmada pelos motivos já devidamente explicitados nos acórdãos proferidos por esta Secção no dia 9 de
Abril 2014, nos processos nºs 1870/13 e 48/14, e no dia 23 de Abril de 2014, nos processos n.º 270/14
e 272/14 (sendo que neste último a presente relatora teve já intervenção como adjunta e subscreveu o
acórdão sem quaisquer reservas de convicção), bem como em todos os demais acórdãos que se lhes
seguiram e que firmaram jurisprudência no sentido de que os “terrenos para construção” não podem
ser considerados para efeitos de incidência do Imposto do Selo prevista na Verba 28.1 (na redacção
da Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro) como prédios urbanos com afectação habitacional.
Trata-se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com ela concordarmos plenamente,
pelo que nos limitaremos a reproduzir o que sobre a questão ficou dito no referido acórdão proferido
no processo n.º 1870/13:
«O conceito de “prédio (urbano) com afectação habitacional” não foi definido pelo legislador.
Nem na Lei n.º 55-A/2012, que o introduziu, nem no Código do IMI, para o qual o n.º 2 do artigo 67º
do Código do Imposto do Selo (igualmente introduzido por aquela Lei), remete a título subsidiário.
E é um conceito que, provavelmente mercê da sua imprecisão – facto tanto mais grave quanto é em
função dele que se recorta o âmbito de incidência objectiva da nova tributação -, teve vida curta,
porquanto foi abandonado aquando da entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2014
(Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro), que deu nova redacção àquela verba n.º 28 da Tabela Geral,
e que recorta agora o seu âmbito de incidência objectiva através da utilização de conceitos que se
encontram legalmente definidos no artigo 6º do Código do IMI.
Esta alteração - a que o legislador não atribuiu carácter interpretativo, nem nos parece que o tenha
–, apenas torna inequívoco para o futuro que os terrenos para construção cuja edificação, autorizada
ou prevista, seja para habitação se encontram abrangidos no âmbito da verba 28.1 da Tabela Geral
do Imposto do Selo (desde que o respectivo valor patrimonial tributário seja de valor igual ou superior
a 1 milhão de euros), nada esclarecendo, porém, em relação às situações pretéritas (liquidações de
2012 e 2013), como a que está em causa nos presentes autos.
Ora, quanto a estas, não parece poder perfilhar-se a interpretação da recorrente, porquanto não
resulta inequivocamente nem da letra, nem do espírito da lei que a intenção desta tenha sido, ab initio,
a de abranger no seu âmbito de incidência objectiva os terrenos para construção para os quais tenha
sido autorizada ou prevista a construção de edifícios habitacionais, como resulta hoje inequivocamente
da verba 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo.
Da letra da lei nada de inequívoco decorre, aliás, pois ela própria ao utilizar um conceito que não
definiu e que também não se encontrava definido no diploma para o qual remeteu a título subsidiário
prestou-se, desnecessariamente, a equívocos, em matéria – de incidência tributária - em que a certeza
e a segurança jurídica deviam também ser preocupações cimeiras do legislador.
E do seu “espírito”, apreensível na exposição de motivos da proposta de lei que está na origem
da Lei n.º 55-A/2012 (Proposta de Lei n.º 96/XII – 2ª, Diário da Assembleia da República, série A,
n.º 3, 21/09/2012, p. 44, disponível em www.parlamento.pt) nada mais decorre senão a preocupação
de angariar novas receitas fiscais, sobre fontes de riqueza “mais poupadas” no passado à voragem
do Fisco que os rendimentos do trabalho, em particular os rendimentos de capitais, mais-valias mobiliárias e a propriedade, motivos estes que nenhum contributo relevante trazem ao esclarecimento
do conceito de “prédios (urbanos) com afectação habitacional”, porquanto o dão como assente, sem
preocupação alguma de o esclarecer. Tal esclarecimento terá, porém, surgido - como informado na
Decisão Arbitral proferida em 12 de Dezembro de 2013, no processo n.º 144/2013-T, disponível na
base de dados do CAAD -, aquando da apresentação e discussão na Assembleia da República daquela
proposta de lei, nas palavras do Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que terá referido
expressamente, conforme se colhe do Diário da Assembleia da República (DAR I Série n.º 9/XII – 2,
de 11 de Outubro, p. 32) que: «O Governo propõe a criação de uma taxa especial sobre os prédios
urbanos habitacionais de mais elevado valor. É a primeira vez que em Portugal é criada uma tributação
especial sobre propriedades de elevado valor destinadas à habitação. Esta taxa será de 0,5% a 0,8%
em 2012 e de 1% em 2013, e incidirá sobre as casas de valor igual ou superior a 1 milhão de euros”
(sublinhados nossos), donde se colhe que a realidade a tributar tida em vista são, afinal, e não obstante
a imprecisão terminológica da lei, “os prédios (urbanos) habitacionais”, em linguagem corrente “as
casas”, e não outras realidades.
O facto de se poder considerar que na determinação do valor patrimonial tributário dos prédios
urbanos classificados como terrenos para construção se deve levar em conta a afectação que terá a
edificação para ele autorizada ou prevista para determinação do respectivo valor da área de implantação (cfr. os nºs 1 e 2 do artigo 45º do CIMI), não determina que os terrenos para construção possam
ser classificados como “prédios com afectação habitacional”, porquanto a afectação habitacional”
surge sempre no Código do IMI referida a “edifícios” ou “construções”, existentes, autorizados ou
previstos, porquanto apenas estes podem ser habitados, o que não sucede no caso dos terrenos para
construção, que não têm, em si mesmos, condições para tal, não sendo susceptíveis de serem utilizados
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para habitação senão se e quando neles for edificada a construção para eles autorizada e prevista (mas
nesse caso não serão já “terrenos para construção” mas outra espécie de prédios urbanos – “habitacionais”, “comerciais, industriais ou para serviços” ou “outros” – artigo 6º do CIMI).
Estranho seria, aliás, que a determinação do âmbito da norma de incidência tributária da verba
n.º 28 da Tabela Geral do Imposto do Selo se encontrasse, ao fim e ao cabo, nas normas de determinação do valor patrimonial tributário do Código do IMI, e que a imprecisão terminológica do legislador
na redacção daquela regra fosse, afinal, elucidada e finalmente esclarecida por via de uma remissão,
indirecta e equívoca, para o coeficiente de afectação estabelecido pelo legislador em relação a prédios
edificados (artigo 41º do Código do IMI).
Assim, atendendo a que um terreno para construção – qualquer que seja o tipo e a finalidade da
edificação que nele será, ou poderá ser, erigida – não satisfaz, só por si, qualquer condição para como
tal ser licenciado ou para se poder definir como sendo a habitação o seu destino normal, e referindo-se a norma de incidência do imposto do selo a prédios urbanos com “afectação habitacional”, sem
que seja estabelecido qualquer conceito específico para o efeito, não pode dela extrair-se que na
mesma se contenha uma potencialidade futura, inerente a um distinto prédio que porventura venha a
ser edificado no terreno.
Conclui-se pois, em conformidade com o decidido na sentença sob recurso que, resultando do
artigo 6º do Código do IMI uma clara distinção entre prédios urbanos “habitacionais” e “terrenos
para construção”, não podem estes ser considerados como “prédios com afectação habitacional” para
efeitos do disposto na verba n.º 28.1 da Tabela Geral do Imposto do Selo, na sua redacção originária,
que lhe foi conferida pela Lei n.º 55-A/2012, de 29 de Outubro».”.
Considerando que na sentença recorrida se decidiu neste preciso sentido perfilhado por este Supremo Tribunal, não merece a censura que lhe vinha dirigida, pelo que, improcederá o recurso.
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.
D.N.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Aragão Seia (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão
Lopes.

Acórdão de 24 de Setembro de 2014.
Processo n.º 1706/13-30.
Recorrente: A………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A…………, notificado do acórdão proferido nos autos (em 18/6/2014 — a fls. 188 a 192) vem
pedir, invocando o disposto nos arts. 614º, n.º 1, 666º e 679º do CPC e 281º do CPPT, a rectificação de
erro material alegadamente dele constante.
Alega o seguinte:
- Foi concedido provimento ao recurso apresentado pelo Recorrente, tendo-se ordenado a baixa
do processo à 1ª Instância para cumprimento do disposto no n.º 6 do artigo 139º do (novo) CPC.
- Foi decidido que, tendo sido apresentada a oposição dentro dos 3 dias úteis seguintes ao termo
do prazo judicial, deveria a secretaria ter notificado o Recorrente para pagar a multa, acrescido da
penalidade prevista no artigo 139º, n.º 6 do CPC (o que nunca sucedeu).
- Consta da matéria de facto provada que o Recorrente apresentou a oposição à execução fiscal
no dia 16 de Dezembro de 2008, por telecópia – facto 6 dado como provado na sentença do Tribunal
recorrido.
E que o prazo judicial terminava no dia 15/12/2008 – ver ponto 2.1 do Acórdão, a fls. 3 e fls. 6
da decisão da 1ª instância.
Consta igualmente do parecer do MP que o prazo para deduzir oposição judicial terminava em
15 de Dezembro de 2008 e que a petição de oposição deu entrada no SLF em 16 de Dezembro de 2008,
pelo que “foi o acto praticado no 1º dia útil subsequente ao termo do prazo” – fls. 2 do Acórdão.
- Ou seja, de todos os elementos do processo retira-se e foi dado como assente que o Recorrente
apresentou a oposição no 1º dia útil seguinte ao termo do prazo legal, nomeadamente, no dia 16 de
Dezembro de 2008.
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- Sucede que, obviamente por lapso, o Acórdão do STA afirma que a oposição foi apresentada no
dia 18 de Dezembro de 2008, quinta-feira, correspondente ao terceiro dia útil subsequente ao termo
do prazo.
Transcreve-se, para melhor apreciação, a respectiva passagem:
«Portanto, uma vez que a oposição foi apresentada em 18/12/2008, quinta-feira, que corresponde
ao terceiro dia útil subsequente ao termo do prazo, o direito de a apresentar ficou dependente do pagamento da multa prevista no art. 145º do CPC (a que corresponde o actual art. 139º do novo CPC (após
a reforma decorrente da Lei n.º 41/2013, de 26/6).» - fls. 4 do Acórdão.
- Tal afirmação corresponde certamente a erro de escrita, processualmente relevante, na
medida em que, embora não contendendo com a questão da procedência do recurso, influi na
determinação do montante da multa a pagar (é diferente o montante da multa por prática do acto
no 1º ou no 3º dia útil seguinte ao termo do prazo), diligência que está a cargo da secretaria do
Tribunal de 1ª Instância.
- O erro de escrita processualmente relevante deve ser rectificado, devendo antes constar do
Acórdão que a oposição foi apresentada em 16/12/2008, terça-feira, que corresponde ao primeiro dia
útil subsequente ao termo do prazo.
Termina pedindo que, na procedência do presente pedido, seja rectificado o erro de escrita, passando a constar do Acórdão do STA que a oposição foi apresentada em 16/12/2008, terça-feira, que
corresponde ao primeiro dia útil subsequente ao termo do prazo.
2. Não se verificando, a nosso ver, qualquer complexidade ou dificuldade nesta questão da rectificação, dispensam-se os vistos dos Exmos. Juízes adjuntos.
Vejamos, pois.
3. Dispõe o n.º 1 do art. 614º do (novo) CPCivil, sob a epígrafe “Rectificação de erros materiais”,
que «Se a sentença omitir o nome das partes, for omissa quanto a custas ou a algum dos elementos
previstos no n.º 6 do artigo 607º, ou contiver erros de escrita ou de cálculo ou quaisquer inexatidões
devidas a outra omissão ou lapso manifesto, pode ser corrigida por simples despacho, a requerimento
de qualquer das partes ou por iniciativa do juiz.»
Este normativo permite, pois, ao juiz que rectifique erros materiais que tenham sido cometidos,
suprindo a omissão do nome das partes, corrigindo erros de escrita ou de cálculo e emendando inexactidões devidas a outra omissão ou lapso manifesto.
Por sua vez o art. 666º do mesmo Código manda aplicar à 2ª instância o disposto nos arts. 613º
a 617º, acrescentando-se no seu n.º 2 que a retificação, aclaração ou reforma do acórdão (...) são decididas em conferência.
E também no que toca ao recurso de revista o art. 685º do mesmo CPCivil manda aplicar o disposto no art. 666º.
4. No caso, conforme alega o reclamante, dos autos resulta o seguinte:
- No acórdão reclamado ordenou-se a baixa do processo à 1ª Instância para cumprimento do
disposto no n.º 6 do art. 139º do (novo) CPC pois que, tendo sido apresentada a oposição dentro dos
3 dias úteis seguintes ao termo do prazo judicial, deveria a secretaria ter notificado o recorrente para
pagar a multa, acrescido da penalidade prevista naquele normativo.
- Da matéria de facto provada (cfr. n.º 6 do Probatório) consta que a petição inicial da presente
Oposição foi remetida por telecópia ao Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia 1, em 16/12/2008,
e o original entregue no mesmo Serviço em 18/12/2008 e no Ponto 2.1. do acórdão refere-se que a
sentença recorrida considerou que e que o prazo judicial terminava no dia 15/12/2008.
Ora, se dos próprios elementos do processo se retira (e foi dado como assente) que o recorrente
apresentou a oposição em 16/12/2008, então, consequente e necessariamente se retira, igualmente, que
o foi no 1º dia útil seguinte ao termo do prazo legal (asserção também assumida, aliás, no Parecer do
MP).
Assim, o inciso em que no acórdão se refere que a oposição foi apresentada no dia 18/12/2008,
quinta-feira, correspondente ao terceiro dia útil subsequente ao termo do prazo, e que «Portanto, uma
vez que a oposição foi apresentada em 18/12/2008, quinta-feira, que corresponde ao terceiro dia útil
subsequente ao termo do prazo, o direito de a apresentar ficou dependente do pagamento da multa
prevista no art. 145º do CPC (a que corresponde o actual art. 139º do novo CPC (após a reforma
decorrente da Lei n.º 41/2013, de 26/6)» - cfr. fls. 4 do acórdão, consubstancia, manifestamente, um
mero lapso material, um erro de escrita logo revelado, até, pelo próprio contexto da fundamentação
do acórdão.
Impondo-se, pois, a respectiva rectificação, nos termos seguintes:
No segmento do acórdão onde consta «Portanto, uma vez que a oposição foi apresentada em
18/12/2008, quinta-feira, que corresponde ao terceiro dia útil subsequente ao termo do prazo, o direito de a apresentar ficou dependente do pagamento da multa prevista no art. 145º do CPC (a que
corresponde o actual art. 139º do novo CPC (após a reforma decorrente da Lei n.º 41/2013, de 26/6)»,
deverá passar a constar: «Portanto, uma vez que a oposição foi apresentada em 16/12/2008, terça-feira,
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que corresponde ao primeiro dia útil subsequente ao termo do prazo, o direito de a apresentar ficou
dependente do pagamento da multa prevista no art. 145º do CPC (a que corresponde o actual art. 139º
do novo CPC (após a reforma decorrente da Lei n.º 41/2013, de 26/6)».
D.N.
Sem custas.
Lisboa, 24 de Setembro de 2014. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Isabel
Marques da Silva.
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