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Impugnação Judicial_Prazo para a sua interposição 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo:0478/16  Data do Acordão:11-10-2017  Tribunal: 2 SECÇÃO   
Relator: PEDRO DELGADO Descritores: ERRO MATERIAL 
ERRO DE JULGAMENTO, ESGOTAMENTO DO PODER JURISDICIONAL 
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO, ACTO FIXAÇÃO, VALOR PATRIMONIAL 

Sumário:  

I. Uma vez proferida a sentença esgota-se o poder jurisdicional do juiz quanto à 

matéria da causa (art.º 613.º, n.º 1 do Código de Processo Civil), sendo-lhe, porém, 

lícito “rectificar erros materiais, suprir nulidades, esclarecer dúvidas existentes na 

sentença e reformá-la”, nos termos previstos nos artigos 614.º e segs. do Código de 

Processo Civil.  

II. Fora desses termos, esgotado o seu poder jurisdicional, está vedado ao juiz emitir 

qualquer pronúncia relativa à matéria da causa. 

III. Nos termos do artigo 134.º, n.º 1, do CPP T os atos de fixação dos valores 

patrimoniais podem ser impugnados, no prazo de 90 dias, após a sua notificação ao 

contribuinte, com fundamento em qualquer ilegalidade, independentemente do 

vício alegado. 
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Fundamentação_Direito de audição 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0406/13 Data do Acórdão: 04-10-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: FRANCISCO ROTHES Descritores: IRC, AUDIÊNCIA 

PRÉVIA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 

Sumário: 

I - O n.º 3 do art. 60.º da LGT apenas dispensa a audiência prevista na alínea a) do n.º 1 do mesmo artigo, ou seja, a que é anterior ao acto de 

liquidação, e não pode servir de fundamento à dispensa da audiência antes da decisão do recurso hierárquico, que deve sempre ter lugar, 

a menos que a decisão a proferir seja totalmente favorável ao interessado (cfr. alínea a) do n.º 2 do art. 60.º da LGT) ou que seja no 

mesmo sentido da decisão da reclamação graciosa e não haja novos factos ou questões jurídicas a considerar. 

II - O grau de fundamentação exigível para que se considere cumprido o respectivo dever (previsto nos arts. 268.º, n.º 3, da CRP, no art. 77.º 

da LGT e no art. 123.º do CPA, este na redacção aplicável) está directamente relacionado com o grau de litigiosidade existente, isto é, com 

a divergência existente entre a posição da administração e do contribuinte. 

III - Não pode considerar-se suficientemente fundamentada (equivalendo a insuficiência a falta de fundamentação, nos termos do art. 125.º 

do CPA) a correcção, e consequente liquidação, operada por a AT ter considerado que o sujeito passivo não podia ter deixado de efectuar 

a retenção do imposto quando do pagamento dos juros devidos pelos empréstimos obrigacionistas que emitiu sem que tivesse prova da 

“qualidade de não residente” dos beneficiários se, como única fundamentação de direito, e depois do sujeito passivo ter invocado que não 

havia disposição legal que lhe impusesse essa prova, ao invés de indicar a norma em causa, a AT se limitou a invocar, enigmática e 

sinteticamente, que, porque o contribuinte «não fez qualquer prova da “qualidade de não residente”», «não se poderá aplicar o regime 

fiscal previsto nas Convenções para Evitar a Dupla Tributação» (regime que ninguém invocou e nem sequer estava em causa). 

IV - Ainda que ulteriormente, aquando do indeferimento da reclamação graciosa contra aquela liquidação, a AT tenha vindo a indicar as 

normas que, a seu ver, impunham aquela prova, essa fundamentação não pode ser usada para aferir da validade formal do acto 

impugnado, uma vez que a nossa ordem jurídica não confere relevância à fundamentação a posteriori. 
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Notificação 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0660/15  Data do Acórdão: 04-10-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: FONSECA CARVALHO Descritores: IRS, LEI GERAL TRIBUTÁRIA, CADUCIDADE 
DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO, LIQUIDAÇÃO, PRAZO DE CADUCIDADE 
Sumário: 

I - O n.º 1 do artigo 45 da LGT, ao preceituar que o direito a liquidar caduca se a liquidação não for validamente 

notificada ao contribuinte no prazo de 4 anos, considera a falta de notificação uma preterição de formalidade 

integrada no complexo procedimento administrativo da liquidação que afecta a validade do acto notificado e não 

apenas a sua eficácia.  

II - No direito público e mormente no direito fiscal a notificação adquire a relevância de princípio essencial no 

procedimento administrativo, como direito e garantia dos administrados ex vi do disposto no artigo 268 do CRP. 

III - O artigo 45 da LGT explicitando essa relevância e exigência constitucional, integrou a exigência de notificação da 

liquidação no prazo de caducidade do direito à liquidação fazendo decorrer a interrupção do prazo da caducidade 

do direito de liquidar pela AT, não do momento em que pratica o acto de liquidação, mas do momento da sua 

notificação ao sujeito passivo desse acto. 

IV - A alínea e) do nº 1 do artigo 204 do CPPT não pode ser considerada como norma revogatória do nº 1 do artigo 45 

na parte em que considera a falta de notificação da liquidação como afectando a validade do acto já que tal 

contenderia com a limitação decorrente do artigo 1º do CPPT.  

V - A falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade é por força da alínea e) do nº 1 do artigo 204 

do CPPT um fundamento mais de oposição à execução fiscal por tal facto determinar a inexigibilidade da dívida 

exequenda. 
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Notificação-Ilidir presunção 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 01340/15   Data do Acórdão: 31-03-2016    Tribunal:   2 SECÇÃO    Relator: ANA PAULA LOBO   Descritores: 
NOTIFICAÇÃO, AUDIÊNCIA PRÉVIA, PRESUNÇÃO DE NOTIFICAÇÃO 
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM 
Sumário: 

I - Nos termos do disposto no n.º 3 do art.º 38 do Código de Processo e Procedimento Tributário, por estar em causa a 

notificação para efeitos do exercício do direito de audição, tal notificação deve ser efectuada por carta registada. 

II - Não há no art.º 39º da Lei Geral Tributária a consagração de uma presunção juris et de jure, mas de uma presunção 

juris tantum, de alguma forma mitigada, na medida em que a prova do contrário, se encontra parametrizada pelo n.º 

2 do referido artigo, não podendo ser efectuada nem pela Administração Tributária, nem oficiosamente pelo 

Tribunal.  

III - Apenas o notificado tem legitimidade para ilidir a presunção constante do n.º 1 do art.º 39 e, não quando e com os 

fundamentos que muito bem entenda, mas apenas para demonstrar que a notificação, por facto que lhe não é 

imputável foi efectuada depois de decorridos os 3 dias referidos no número 1.  

IV - Não se trata de qualquer desrazoável e injustificada diferenciação de regimes de prova, mas do 

estabelecimento de regras de ilisão de uma presunção, segundo opção clara e inequívoca do legislador e 

expressamente recebida no texto da lei, informado pelos interesses relevantes em jogo, de um lado o 

direito de defesa do contribuinte, do outro o dever da Administração Tributária de prosseguir o interesse 

público de arrecadar a receita fiscal que for devida, no mais curto espaço de tempo, sem dissipar os recursos do 

erário público em discussões jurídicas teóricas e desenquadradas do princípio da legalidade da sua actuação. 
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Representação da Fazenda Pública 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0513/16  Data do Acórdão: 27-09-2017  Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: 
ANTÓNIO PIMPÃO Descritores: FAZENDA PÚBLICA 
REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO 

Sumário: 

Na impugnação judicial da liquidação da «taxa de segurança alimentar mais», 

prevista no DL n.º 119/12, de 15/6, e porque não há caso omisso quanto à 

matéria da representação em juízo da entidade liquidadora desse tributo, não 

há que recorrer subsidiariamente ao regime constante do artigo 11.º do CPTA, 

pois que, nos termos da aI. a) do n.º 1 do art.º 15.º do CPPT, compete ao 

Representante da Fazenda Pública «representar a administração tributária e, 

nos termos da lei, quaisquer outras entidades públicas no processo judicial 

tributário e no processo de execução fiscal». 
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Representação da Fazenda Pública 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0563/17 Data do Acórdão: 07-06-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: ASCENSÃO LOPES Descritores: LEGITIMIDADE, FAZENDA 
PÚBLICA, OPOSIÇÃO, TAXA 
PORTAGEM 
Sumário: 

I - A representação da Administração Tributária por parte do Representante da Fazenda Pública assenta na natureza da entidade 

representada e não da natureza do crédito ou do credor.  

II - Por isso, tal representação opera no âmbito das competências atribuídas por lei àquela Administração Tributária, definidas no art.º 10.º do 

Código de Processo e Procedimento Tributário onde se não inscreve, de forma expressa, a cobrança de taxas de portagem, custos 

administrativos e demais valores aqui em causa.  

III - A L. nº 25/2006, de 30.06 no seu art.º 17°-A, veio estabelecer que: «Compete à administração tributária promover, nos termos do Código 

de Procedimento e Processo Tributário, a cobrança coerciva dos créditos compostos pela taxa de portagem, coima e custos administrativos 

e dos juros de mora devidos» dando concretização às alíneas j) do art.º 10.º, e c), do n.º 1, do art.º 15.º, ambos do Código de Processo e 

Procedimento Tributário, independentemente de a entidade credora ser pública ou privada. 

IV - Ao ampliar a competência da Administração Tributária, em razão da matéria, para a cobrança coerciva dos créditos compostos pela taxa 

de portagem, coima e custos administrativos e dos juros de mora devidos, não optou o legislador apenas pela utilização do meio processual 

de execução fiscal para a cobrança coerciva de tais créditos mas atribuiu competência à Administração Tributária para proceder à cobrança 

coerciva destes créditos.  

V - Tendo-o efectuado, por arrastamento, o Representante da Fazenda Pública passou a ter legitimidade para intervir nos processos de 

oposição com origem em cada um desses processos de execução fiscal, não em representação da entidade de direito privado, ou instituto 

público a quem esteja atribuída a competência de cobrar tais créditos, mas em representação da Administração Tributária que tem 

competência para proceder à cobrança coerciva dos mesmos. 
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Fiança, garantia Idónea; inconstitucionalidade 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0965/17 Data do Acórdão: 27-09-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: FRANCISCO ROTHES Descritores: 
GARANTIA, FIANÇA, INCONSTITUCIONALIDADE 
Sumário: 

I - Cumpre à AT, perante o caso concreto, averiguar da idoneidade da garantia oferecida em ordem à suspensão 

da execução fiscal, idoneidade que deve aferir-se pela susceptibilidade de assegurar o pagamento da dívida 

exequenda e do acrescido, caso seja necessário executar a garantia (arts. 169.º, 199.º e 217.º, do CPPT, e art. 

52.º, da LGT). 

II - Sendo oferecida como garantia uma fiança prestada por uma sociedade, o critério legal de avaliação da 

garantia prescrito pelo art. 199.º-A do CPPT (aditado pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de Março, Lei do Orçamento 

do Estado para 2016) manda atender ao valor do património (n.º 1) da sociedade garante e faz corresponder 

este ao valor da totalidade dos títulos representativos do seu capital social, determinado nos termos do art. 

15.º do CIS (n.º 2) e deduzido dos montantes referidos nas alíneas do n.º 1 daquele preceito. 

III - Se o critério legal, aplicado na sua literalidade a uma sociedade gestora de participações sociais que tinha 

no último ano um activo de € 212.147.138,00, um passivo de € 194.848.665,00 e capitais próprios de € 

17.298.473,00, conduz a uma situação patrimonial líquida negativa, levando à recusa de uma fiança a prestar 

pelo valor de € 93.870,61, deve ter-se o mesmo, no caso, como desadequado ao fim que legalmente devia 

prosseguir e violador dos cânones de proporcionalidade a que o legislador está constitucionalmente obrigado, 

pelo que deve o tribunal desaplicar a norma do n.º 2 do art. 199.º-A do CPPT (cfr. art. 204.º da CRP). 
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Penhora de bem indiviso 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0854/17 Data do Acórdão: 20-09-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: ASCENSÃO 
LOPES Descritores: HERANÇA INDIVISA 
PENHORA, VENDA 

Sumário: 

I - A herança, antes da partilha, constitui uma universitas juris, um património 

autónomo, com conteúdo próprio, sendo que a penhora de bens que integrem 

aquela não configura penhora de direito a um bem concreto indiviso mas, antes, de 

penhora que só pode incidir sobre o direito do executado à herança, sobre uma 

quota-ideal do património hereditário. 

II - A penhora efectuada e a venda anunciada do direito e acção de herança indivisa e 

ilíquida restrita apenas a uma parte dos bens da universalidade do património 

autónomo não é admissível, ainda que requerida pelo conjunto dos herdeiros, na 

circunstância de o ora recorrente ser o próprio devedor enquanto sujeito passivo 

do tributo liquidado e executado, em processo executivo autónomo. 
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Reclamação dos Actos OEF_Contrainteressados 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0963/17 Data do Acórdão: 20-09-2017  Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: ASCENSÃO 
LOPES Descritores: ANULAÇÃO DA VENDA, CREDOR, HIPOTECA, FALTA DE NOTIFICAÇÃO  

Sumário: 

I - Na reclamação contra os actos praticados pelo órgão de execução, havendo pessoas com 

interesse na manutenção do acto reclamado, as mesmas devem ser notificadas para 

responder à pretensão do reclamante. 

II - O pedido de anulação de venda deve ser notificado a todos os interessados e a 

respectiva decisão expressa de anulação carece de ser notificada não só à adjudicatária 

do bem imóvel como à sua actual proprietária que o adquiriu por doação. 

III - Na falta de tais notificações o acto é ilegal por desrespeito a comandos legais 

imperativos do artº 257º do CPPT e daí que, porque prejudica, desde logo a ora 

reclamante, não se possa manter. 
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Oposição_Apensação 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0584/17 Data do Acórdão: 13-09-2017  Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: FRANCISCO 
ROTHES Descritores: OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO FISCAL 
APENSAÇÃO 
INDEFERIMENTO LIMINAR 

Sumário: 

I - A dedução de uma única oposição a várias execuções fiscais que não se encontrem 

apensadas constitui excepção dilatória inominada que determina o indeferimento da 

petição inicial, se conhecida em fase liminar (cfr. arts. 278.º, n.º 1, alínea e), 576.º, n.ºs 1 

e 2, 578.º, e 590.º, n.º 1, todos do CPC). 

II - No entanto, a apensação de diversas execuções que corram contra o mesmo executado, 

nos termos do disposto no art. 179.º do CPPT, deve ser conhecida pelo órgão de 

execução fiscal, oficiosamente ou logo que tal questão seja suscitada pelo executado no 

processo de execução fiscal ou num dos seus apensos. 

III - Se o órgão da execução fiscal o não fizer, deve o juiz providenciar por que o faça. 
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Meio processual_Convolação 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0161/17 Data do Acórdão: 13-09-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO 
Relator: PEDRO DELGADO Descritores: OBJECTO DO RECURSO 
IMPUGNAÇÃO, OPOSIÇÃO, DESPACHO DE REVERSÃO 
Sumário: 

I - Constituindo o recurso jurisdicional um meio de impugnação da decisão judicial com 

vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame da matéria de facto 

e/ou de direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da 

legalidade da decisão com fundamento nos erros e vícios de que padeça, estará votado 

ao insucesso o recurso que se alheia totalmente da fundamentação factual e/ou jurídica 

que determinou a decisão de indeferimento liminar de um processo de impugnação.  

II - O meio processual adequado para impugnar uma decisão relativa à reversão da 

execução fiscal, com fundamento de o revertido não ser responsável pelo pagamento da 

dívida (ilegitimidade substantiva) é a oposição à execução fiscal, nos termos da alínea b) 

do nº 1 do art.º 204º do CPPT.  

III - Sendo intempestiva a utilização do meio processual para o qual se pretenda convolar 

não deve ser ordenada a convolação. 
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Casa de morada de família 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0918/17 Data do Acórdão: 13-09-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: ASCENSÃO LOPES 
Descritores: CASA DE MORADA DA FAMÍLIA 
PENHORA 
IDONEIDADE DA GARANTIA 
Sumário: 

I - Após o início da vigência da Lei 13/2016 de 23 de Maio, o contribuinte, proprietário e 

possuidor da casa de morada de família, tem o direito de não ver este bem sujeito a venda 

judicial. 

II - Sendo um bem penhorável e não constituindo direito de propriedade indisponível (o que seria 

um contra-senso, atentas as regras que presidem à gestão da propriedade privada, 

constitucionalmente garantida) aquele direito concedido pela Lei 13/2016 de 23 de Maio é um 

direito renunciável como resulta do nº 6 do artº 244º do CPPT introduzido por esta Lei. 

III - Só é idónea a garantia prestada de forma incondicional que possibilite ao estado assegurar o 

seu crédito fiscal através da execução da garantia não se apresentando como idónea a 

garantia oferecida de penhora da casa de morada de família quando desacompanhada do 

requerimento previsto no nº 6 do artº 244º do CPPT. 
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Execução de julgado 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 01452/16  Data do Acórdão: 06-09-2017  Tribunal: 2 SECÇÃO 

Relator: ANTÓNIO PIMPÃO Descritores: EXECUÇÃO DE JULGADO 

PROCESSO URGENTE 

Sumário: 

O processo de execução de julgado, apenso a reclamação 

julgada nos termos do artigo 278º nº 3 e 6 do CPPT, não tem 

carácter urgente pelo que não lhe é aplicável o nº 1 do artigo 

147° do CPTA, que pressupõe que estejam em causa 

processos urgentes. 
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Anulação da venda 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 010/17 Data do Acórdão: 12-07-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: FRANCISCO ROTHES 
Descritores: EXECUÇÃO FISCAL 
ANULAÇÃO DA VENDA 
LEGITIMIDADE 
Sumário: 

I - Só o comprador tem legitimidade para pedir a anulação da venda com fundamento em erro 

sobre o objecto transmitido ou sobre as qualidades do mesmo por falta de conformidade com 

o que foi anunciado (cfr. art. 908.º, n.º 1, do CPC, na redacção em vigor à data). 

II - A anulação da venda pode resultar da ocorrência de nulidade processual, pela prática de um 

acto que a lei não admita ou pela omissão de um acto ou formalidade que a lei prescreva, 

quando a lei expressamente declare a nulidade ou quando a irregularidade cometida possa 

influir no exame ou na decisão da causa (art. 201.º, n.º 1, por remissão do art. 909.º, n.º 1, 

alínea c), ambos do CPC, na redacção vigente à data). 

III - Só os intervenientes no processo de execução têm interesse directo e actual na venda e, por 

isso, legitimidade (cfr. art. 26.º do CPC, na redacção em vigor à data) para pedir a sua anulação 

com fundamento em irregularidades que possam nela ter influência. 
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Anulação parcial do acto tributário 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0636/17 Data do Acórdão: 12-07-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: ASCENSÃO LOPES 
Descritores: IRC, IMPUGNAÇÃO, ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO, ANULAÇÃO PARCIAL 
Sumário: 

I - O acto tributário enquanto acto divisível, tanto por natureza como por definição legal é 

susceptível de anulação parcial  

II - 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 ela é susceptível de o afectar no 

seu todo, caso em que ele tem de ser integralmente anulado. 

III - Na situação dos autos há que ter conta que estamos perante imposto sobre o rendimento, de 

sociedades (IRC) em que a determinação do quantitativo de imposto devido passa pela 

aplicação de taxas fixas. 

IV - Pelo que a redução do rendimento colectável não exige a prática de novo acto tributário, 

sendo pois perfeitamente praticável e impondo-se, por respeito ao princípio da economia 

processual e de meios, a mera anulação parcial ou a reforma do acto tributário impugnado, o 

que está ao alcance da administração tributária efectuar com facilidade e prontidão. 
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Prazo da reclamação OEF_ Registo postal 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0795/17 Data do Acórdão: 12-07-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: FRANCISCO 
ROTHES Descritores: RECLAMAÇÃO, CPPT, CADUCIDADE DO DIREITO, PRAZO JUDICIAL 

Sumário: 

I - O prazo para apresentar reclamação de acto praticado pelo órgão da execução 

fiscal, como prazo judicial que é, está sujeito às regras contidas nos arts. 138.º e 

139.º do CPC, de acordo com o disposto no art. 20.º, n.º 2, do CPPT. 

II - Sendo a petição inicial dessa reclamação remetida ao órgão da execução fiscal por 

carta registada, é de considerar como data de entrada a do registo postal, por força 

do disposto no art. 103.º, n.º 6, do CPPT, aplicável por analogia. 

III - Tendo a petição inicial de reclamação sido apresentada no 2.º dia útil subsequente 

ao termo do prazo e tendo sido espontaneamente paga a multa prevista no art. 

139.º, n.º 5, alínea b), do CPC, é de considerar que o direito de reclamar foi 

exercido em tempo. 
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Nulidade da citação 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0721/15 Data do Acórdão: 05-07-2017  Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: 
FONSECA CARVALHO Descritores: EXECUÇÃO FISCAL, CITAÇÃO,  
OPOSIÇÃO, CADUCIDADE DO DIREITO, DEDUÇÃO 

Sumário: 

I - A não observância das formalidades prescritas no artigo 190 do CPPT na 

citação, constitui nulidade insanável em processo de execução fiscal, quando 

possa prejudicar a defesa do interessado (al. b) do nº 1 do art. 165° do CPPT), a 

qual pode ser arguida em qualquer estado do processo, enquanto não deva 

considerar-se sanada e conhecida oficiosamente (cfr. nº 4 do art. 165º do CPPT, 

bem como nº 1 e 2 do art. 198° do CPC). 

II - Pode conhecer-se da nulidade da citação no processo de oposição à execução 

fiscal se tal conhecimento for necessário para apreciar da caducidade do direito 

de deduzir essa oposição. 
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Prescrição 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0823/16 Data do Acórdão: 05-07-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: ANA PAULA LOBO Descritores: PRESCRIÇÃO, 
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, SUSPENSÃO DE PRAZO 
PRAZO DE PRESCRIÇÃO, EXECUÇÃO FISCAL, IMPUGNAÇÃO 
Sumário: 

I - Estando em causa dívidas exequendas relativas a IRS dos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, o prazo de prescrição a ter em 

conta é de oito anos, art.º 48.º da Lei Geral Tributária, que, uma vez decorridos, impedem a Administração Tributária de exigir 

o montante exequendo.  

II - O prazo de prescrição iniciou-se, respectivamente em 01/01/2004, 01/01/2005, 01/01/2006 e 01/01/2007, pelo que o termo 

do prazo de prescrição verificar-se-ia em 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 e 01/01/2015.  

III - A citação dos executados ocorreu em 25-06-2008, antes de completado qualquer desses prazos de prescrição, interrompendo 

esse prazo, com o efeito de inutilizar todo o tempo até aí decorrido, nos termos definidos no art.º 49.º da Lei Geral Tributária, e 

iniciando-se novo prazo de oito anos que só começará a correr de novo quando transitar em julgado a decisão que puser termo 

ao processo executivo nos termos do disposto nos art.º 326.º e 327.º, n.º 1 do Código Civil aqui aplicável subsidiariamente por 

força do disposto no art.º 2.º do Código de Processo e Procedimento Tributário visto que este diploma não contém a definição 

dos efeitos nem a duração da interrupção.  

IV - Deduzida em 18 de Julho de 2008 impugnação, também ela, em abstracto susceptível de causar efeito interruptivo do prazo 

de prescrição, não fora tratar-se do segundo facto interruptivo ocorrido após a entrada em vigor da Lei n.º 53-A/2006 de 29 de 

dezembro que deu nova redacção ao n.º 3 do art.º 49.° da Lei Geral Tributária, e de se manter suspenso o decurso do prazo de 

prescrição até ao trânsito em julgado da decisão que ponha termo ao processo executivo.  
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Falta de notificação do despacho da venda dos bens 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 051/16 Data do Acórdão: 28-06-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: 
ASCENSÃO LOPES Descritores: ANULAÇÃO, VENDA, FALTA DE NOTIFICAÇÃO, 
CREDOR COM GARANTIA REAL, NULIDADE 
Sumário: 

I - O art.º 886.º-A, n.º 4 do CPC é subsidiariamente aplicável ao processo de 

execução fiscal, na parte em que impõe a notificação aos credores com 

garantia real do despacho que determina a modalidade da venda, fixa o valor 

BASE dos bens a vender (e eventual formação de lotes) e designa dia para a 

abertura das propostas em carta fechada, no caso de ser esta a modalidade de 

venda adoptada. 

II - A omissão de notificação de tal despacho é susceptível de constituir nulidade 

processual, se não estiver afastada a possibilidade de nela ter influência (art. 

201.º, n.º 1 parte final, do CPC), em consonância com o disposto no art. 909.º, 

n.º 1, alínea e), do CPC, aplicável por via do art.º 257.°, n.º 1, alínea e), do CPPT. 
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Erro de direito_Reclamação do IVA 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 01427/14    Data do Acórdão:   28-06-2017   Tribunal:  2 SECÇÃO  
Relator:  ANTÓNIO PIMPÃO  Descritores:  IVA, ERRO DE DIREITO 

Sumário: 

O prazo aplicável para reclamar do IVA entregue, em excesso, 

numa situação enquadrável no denominado erro de direito é 

de quatro anos, nos termos previstos no artigo 98.º, n.º 2 do 

CIVA. 
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Fundamentação 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 068/17 Data do Acórdão: 21-06-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: 
PEDRO DELGADO Descritores: DESPACHO DE INDEFERIMENTO 
RECLAMAÇÃO GRACIOSA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 
Sumário: 

I - A exigência legal e constitucional de fundamentação do acto tributário, 

decorrente dos arts. 268º da CRP, 77º da LGT e 125º do CPA, visa, 

primacialmente, permitir aos interessados o conhecimento das razões que 

levaram a Administração a agir, por forma a possibilitar-lhes uma opção 

consciente entre a aceitação da legalidade do acto e a sua impugnação 

contenciosa.  

II - A fundamentação, ainda que feita por remissão, não pode deixar de ser clara e 

congruente e de enunciar as razões de facto e de direito que permitam 

conhecer o itinerário cognoscitivo e valorativo prosseguido pela Administração 

para a determinação do acto. 
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Apensação implicita 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0883/14  Data do Acórdão: 21-06-2017  Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: CASIMIRO 
GONÇALVES Descritores: PLURALIDADE DE EXECUÇÕES 
OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
ABSOLVIÇÃO DA INSTÂNCIA 
Sumário: 

I- 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 

(art. 493º do CPC). 

II- Considerando-se que a AT, apesar de não ter havido um acto expresso e formal do OEF a 

determinar a apensação das execuções em causa, procedeu à tramitação conjunta e à 

citação do recorrente para todos os processos executivos, através de um único acto de 

citação e englobando, aliás, a totalidade da dívida em execução, objecto dessas 

execuções, estas devem ter-se como apensadas de facto, pois que o dito acto de citação 

único é assimilador de todas as demais citações e exterioriza para um declaratário 

normal, pelo menos, uma apensação implícita das execuções ali contempladas. 
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Ilegalidade em concreto 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 01133/14 Data do Acórdão: 21-06-2017  Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: ASCENSÃO LOPES Descritores: 
OPOSIÇÃO, FUNDAMENTOS, ILEGALIDADE CONCRETA, ILEGALIDADE ABSTRACTA, ERRO DA FORMA DO 
PROCESSO 
CONVOLAÇÃO, INEXIGIBILIDADE 
Sumário: 

I- A oposição à execução fiscal só pode ter por fundamento facto ou factos susceptíveis de serem 

integrados em alguma das previsões das várias alíneas do n.º 1 do artigo 204.º do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário.  

II- O fundamento de oposição à execução fiscal previsto na alínea a) do art.º 204.º, n.º 1, do CPPT, é do 

conhecimento oficioso e o segmento daquela norma legal que alude à “inexistência do imposto, taxa 

ou contribuição” refere-se às situações em que a lei em vigor à data dos factos não previa o tributo 

que deu origem à dívida exequenda, ou seja, refere-se exclusivamente à ilegalidade do próprio tributo 

e já não à ilegalidade do acto de tributação. 

III- Não havendo na petição inicial de oposição, indicação de pedido e fundamentos de oposição 

atendíveis, o processo pode ser convolado para impugnação judicial se na petição se questiona a 

legalidade em concreto do tributo liquidado verificados que sejam os demais requisitos 

designadamente de tempestividade do meio próprio. 
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Inspecção tributária_ suspensão prazo de caducidade 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0350/16 Data do Acórdão: 07-06-2017 Tribunal:2 SECÇÃO Relator: ISABEL MARQUES DA SILVA 
Descritores: OPOSIÇÃO, FALTA DE NOTIFICAÇÃO, LIQUIDAÇÃO, PRAZO DE CADUCIDADE, SUSPENSÃO DE PRAZO, 
INSPECÇÃO, PEDIDO REVISÃO 
Sumário: 

I - Não relevando o primeiro procedimento de inspeção para efeitos de suspensão do prazo de caducidade do 

direito à liquidação – pois que nenhum acto de liquidação dele resultou -, e não tendo o segundo 

procedimento de inspeção, devidamente autorizado pelo Director-Geral dos Impostos, ultrapassado o prazo 

de seis meses, o efeito suspensivo do prazo de caducidade do direito à liquidação decorrente da (segunda) 

inspecção externa não cessou, sendo relevante para o cômputo do prazo a suspensão verificada por força da 

realização deste último procedimento de inspeção. 

II - E releva igualmente no cômputo do prazo de caducidade a suspensão determinada pela apresentação do 

pedido de revisão da matéria colectável, ex vi do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 46.º da LGT (aditado 

pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro), que se manteve até à notificação da decisão que sobre ele 

recaiu, pois que tendo o pedido de revisão sido apresentado pelo sujeito passivo em data em que já estava 

em vigor aquela disposição legal, a sua aplicação ao caso dos autos não envolve aplicação retroactiva da 

norma (artigo 12.º, n.º 2, parte final do Código Civil). 
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Inspecção tributária_Regularização voluntária 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 06808/13Secção: CT Data do Acórdão: 27-10-2016 Relator: CATARINA ALMEIDA E SOUSA Descritores: IRC/ INSPECÇÃO/ COACÇÃO 
MORAL/ AUDIÇÃO PRÉVIA/ LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 
Sumário: 

I – Admitindo que o decurso do procedimento de inspecção, a possibilidade de serem emitidas liquidações adicionais ou até a 

circunstância de se ter equacionado o eventual recurso à avaliação indirecta podem ser factores que desencadeiam alguma 

pressão e constrangimento nos visados, daí não resulta um quadro de coacção moral ou ameaça ilícita. 

II - Não faz o menor sentido pretender que determinadas declarações foram apresentadas à AT sob coacção quando, no momento 

da sua assinatura e entrega, os representantes da Impugnante estavam acompanhados pelo seu Advogado que, 

inclusivamente, sugeriu a introdução de um complemento ao texto das declarações. 

III –Também não procede a alegação de coacção moral na entrega das declarações de substituição quando, como se evidencia, os 

serviços de contabilidade da impugnante trocaram antecipadamente correspondência com os serviços de inspecção por forma 

a acertarem o teor definitivo das referidas declarações a submeter à Administração Fiscal. 

IV – Se as liquidações de IRC impugnadas resultaram, não de correcções operadas em sede de fiscalização, mas de correcções 

efectuadas pelo próprio sujeito passivo que, no termo da acção de inspecção, corrigiu voluntariamente o inicialmente 

declarado e apresentou as declarações modelo 22 de substituição, não se impunha que lhe fosse concedido o exercício do 

direito de audição prévia à emissão das liquidações – artigo 60º, nº2, alínea a), da LGT. 

V - Para que haja litigância de má fé impõe-se que a parte, ao deduzir a sua pretensão ou oposição infundamentada ou ao afirmar 

factos não ocorridos, tenha actuado com dolo ou com negligência grave, ou seja, sabendo da falta de fundamento da sua 

pretensão ou oposição, ou encontrando-se numa situação em que se lhe impunha que tivesse esse conhecimento. 
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Inspecção tributária_Lugar dos actos inspectivos 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 

Processo:  01194/05.4BEVIS  Secção:  2ª Secção - Contencioso Tributário  Data do Acórdão: 
28-09-2017 Tribunal: TAF de Viseu Relator: Cristina Travassos Bento Descritores: ACTOS 
DE INSPECÇÃO, ARTIGO 34º DO RCPIT 

Sumário: 

I. O art.º.34, nº.1, do R.C.P.I.T., determina, de forma vinculada, que sempre que a 

actividade inspectiva envolver a análise de elementos de contabilidade do inspeccionado 

e relacionados com a actividade a inspeccionar, que se encontrem, ou devam, 

legalmente, encontrar, em dependências/instalações específicas, ainda que, por isso, 

distintas das do sujeito passivo, - como é o caso vertente em que a contabilidade era 

efectuada por recurso a TOC, enquanto sujeito profissionalmente independente (sem 

embargo de colaborador) do recorrente - os actos de inspecção serão levados a cabo 

nessas dependências ou instalações. 

II. Os recursos são meios para obter o reexame das questões já submetidas à apreciação 

dos tribunais inferiores, e não a criar decisões sobre matéria nova, não submetida ao 

exame do tribunal de que se recorre. 
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Liquidação Oficiosa_IVA 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo :0723/15 Data do Acórdão: 07-06-2017 Tribunal: PLENO DA SECÇÃO DO CT Relator: PEDRO DELGADO 
Descritores: ACTO DE LIQUIDAÇÃO, LIQUIDAÇÃO OFICIOSA, IVA, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 
Sumário: 

I - A exigência legal e constitucional de fundamentação do acto tributário, decorrente dos arts. 268º da CRP, 

77º da LGT e 125º do CPA, visa, primacialmente, permitir aos interessados o conhecimento das razões que 

levaram a Administração a agir, por forma a possibilitar-lhes uma opção consciente entre a aceitação da 

legalidade do acto e a sua impugnação contenciosa. 

II - No que concerne aos actos tributários de liquidação, o nº 2 do artº. 77º da LGT estabelece os parâmetros 

mínimos de fundamentação. Estes actos podem conter uma fundamentação sumária, que, no entanto, não 

pode deixar de conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e 

as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo. 

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. 
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Liquidação Oficiosa_IRC 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0442/15 Data do Acórdão: 11-05-2016 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: FRANCISCO ROTHES Descritores: 
LIQUIDAÇÃO OFICIOSA, FALTA, DECLARAÇÃO 
CADUCIDADE DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO 
Sumário: 

I - O IRC prevê que, em face do incumprimento pelo sujeito passivo da 

obrigação de apresentar declaração de rendimentos e nela proceder à autoliquidação do imposto, a 

AT proceda à liquidação oficiosa com base na matéria colectável do exercício mais próximo que se 

encontre determinada [art.º 83.º, n.º 1, alínea b), do CIRC, na redacção aplicável, a que hoje 

corresponde o art.º 90.º, n.º 1, alínea b)]. 

II - O prazo fixado para essa liquidação oficiosa é meramente ordenador e dirigido aos serviços da 

AT, destinando-se a prevenir a eventual caducidade do direito de liquidar; não constitui um 

prazo de caducidade, como resulta da possibilidade, consignada no n.º 10 do referido art.º 83.º do 

CIRC [hoje, no n.º 12 do art.º 90.º], de a AT corrigir essa liquidação dentro do prazo 

normal de caducidade (art.º 45.º da LGT), cobrando ou anulando então as diferenças apuradas. 

III - Assim, o excesso do prazo fixado para a referida liquidação oficiosa, desde que se mostre respeitado 

o prazo da caducidade fixado no art.º 45.º da LGT, não releva na legalidade desse acto. 
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Liquidação Oficiosa_IRC 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0415/15    Data do Acórdão: 04-05-2016   Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: 
ISABEL MARQUES DA SILVA Descritores: IMPUGNAÇÃO JUDICIAL 
IRC, LIQUIDAÇÃO OFICIOSA 
Sumário: 

I - Contrariamente ao que sucede nos casos em que a declaração de rendimentos 

é apresentada nos termos previstos na lei – aí se incluindo o prazo legal para a 

sua apresentação, pois que os termos previstos na lei o incluem também -, 

a declaração de rendimentos tardiamente apresentada não beneficia da 

presunção de verdade estabelecida no artigo 75.º da Lei Geral Tributária, 

sendo livremente valorada. 

II - A entrega tardia da declaração de rendimentos não tem necessariamente por 

efeito a anulação da liquidação oficiosa da liquidação de IRC na medida da 

diferença para menos, como julgado, pois que os valores aí declarados, por si 

só, não se presumem verdadeiros. 
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Cumulação Juros indemnizatórios e juros de mora 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0279/17 Data do Acórdão: 07-06-2017  Tribunal: PLENO DA SECÇÃO 
DO CT Relator: ARAGÃO SEIA Descritores: JUROS DE MORA 

Sumário: 

Face ao preceituado no n.º 5 do art. 43.º da LGT, na redacção 
dada pela Lei 64-B/2011 de 30 de Dezembro, é admissível a 
atribuição cumulativa de juros indemnizatórios e de juros 
moratórios, calculados nos termos deste preceito legal, sobre 
a mesma quantia e relativamente ao mesmo período de  
 tempo. 
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Responsabilidade subsidiária 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 1240/11.2BELRS Secção: CT  Data do Acórdão:13-10-2017 Relator: BARBARA TAVARES TELES 
Descritores: GERÊNCIA DE FACTO, ÓNUS DA PROVA 
ASSINATURA DE DOCUMENTOS 
Sumário: 

1. Sendo a assinatura do responsável subsidiário sempre necessária para vincular a empresa e tendo 

este assinado vários documentos importantes para o giro comercial da mesma e que comprometem 

a sociedade perante terceiros, tais como três cheques, uma acta, uma letra, uma rescisão de 

contrato e uma declaração fiscal, verifica-se que, pelo menos até à sua renúncia o responsável 

subsidiário exerceu a efectiva gerência da sociedade executada originaria. 

2. Embora o responsável subsidiário afirme que se tratam de documentos assinados em branco, em 

datas anteriores ao período em causa, nada foi apurado a este respeito, nenhuma das testemunhas 

veio esclarecer em que circunstância tais documentos foram assinados. 

3. Apesar da prova ter sido no sentido de o responsável subsidiário ter tido algum afastamento 

relativamente ao seu outro socio e gerente, a verdade é que não se desvinculou totalmente dos 

destinos da sociedade que ambos geriam pelo menos até ao final do ano de 2008 ao que acresce o 

facto de não ser necessário ir às instalações da sociedade para exercer a gerência de efectiva da 

mesma. 
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Responsabilidade subsidiária 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 

Processo:964/15.0BELRS Secção: CT Data do Acórdão: 13-10-2017 Relator : ANA 
PINHOL Descritores: OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO FISCAL 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA  

Sumário: 

I. A responsabilidade subsidiária dos gerentes, por dívidas da executada 

originária, tem por pressuposto o exercício efectivo do cargo de gerente. 

II. É sobre a Administração Tributária, enquanto exequente e titular do direito de 

reversão que recai o ónus de alegar e provar os factos integradores do efectivo 

exercício da gerência. 

III.A outorga pela Oponente de escritura pública relativa a bem do acervo 

patrimonial da devedora originária não deve ser valorizada de modo a dela se 

poder concluir, na ausência de outros factos, que aquela participava na gestão 

de facto da devedora originária atenta a ampla forma de a obrigar. 
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Meio processual idóneo - Reversão 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0296/16 Data do Acórdão: 27-09-2017 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: 
ASCENSÃO LOPES Descritores: INDEFERIMENTO LIMINAR 
ERRO NA FORMA DE PROCESSO, CONVOLAÇÃO 

Sumário: 

I - O responsável subsidiário pode impugnar a liquidação de imposto cuja 
responsabilidade lhe é atribuída e/ou opor-se à execução que contra ele 
reverteu, mas não pode fazê-lo indiferentemente por um ou outro meio 
consoante o que mais lhe convier, pois a cada direito corresponde o meio 
processual adequado para o fazer valer em juízo; 

II - O meio processual adequado para reagir contra o despacho de reversão é 
a oposição à execução fiscal, e não a impugnação judicial;  

III - Havendo erro na forma de processo, haverá que ordenar a “convolação” 
do meio processual inadequado em meio processual adequado quando a 
tal não obste, como no caso, a intempestividade da petição de impugnação 
para ser apreciada como oposição. 
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Reversão_Meio de defesa 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0715/14  Data do Acórdão:  08-04-2015  Tribunal: 2 SECÇÃO 
Relator: ISABEL MARQUES DA SILVA Descritores: IMPUGNAÇÃO,  
FUNDAMENTO DA OPOSIÇÃO, ERRO NA FORMA DE PROCESSO, CONVOLAÇÃO 

Sumário: 

I - O responsável subsidiário pode impugnar a liquidação de imposto cuja 
responsabilidade lhe é atribuída e/ou opor-se à execução que contra ele 
reverteu, mas não pode fazê-lo indiferentemente por um ou outro meio 
consoante o que mais lhe convier, pois a cada direito corresponde o meio 
processual adequado para o fazer valer em juízo; 

II - O meio processual adequado para reagir contra o despacho de reversão é 
a oposição à execução fiscal, e não a impugnação judicial;  

III - Havendo erro na forma de processo, haverá que ordenar a “convolação” 
do meio processual inadequado em meio processual adequado quando a 
tal não obste, como no caso, a intempestividade da petição de impugnação 
para ser apreciada como oposição. 
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Reversão_gerência de facto 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 09021/15 Secção: CT Data do Acórdão: 19-09-2017 Relator: CATARINA ALMEIDA E SOUSA Descritores: 
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
REVERSÃO  
Sumário: 

I - A reversão operada ao abrigo do apontado artigo 24º, nº 1 da LGT pressupõe sempre - independentemente de se tratar da alínea a) ou b) – 

o exercício efectivo das funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados, o que resulta 

claramente da inclusão na disposição apontada das expressões “exerçam, ainda que somente de facto, funções” ou, também, da alusão ao 

“período de exercício do seu cargo”. 

II - Não há qualquer norma legal que estabeleça uma presunção legal relativa ao exercício da gerência de facto, designadamente que ela se 

presume a partir da gerência de direito.  

III - Para que se verifique a gerência de facto é indispensável que o gerente use, efectivamente, dos respectivos poderes, que seja um órgão 

actuante da sociedade, administrando e representando a empresa, realizando negócios e exteriorizando a vontade social perante 

terceiros. 

IV - A procuração a favor de diversos Advogados para constituição de uma sociedade, ao abrigo da qual a A… foi constituída em 2000, não se 

afigura, contrariamente ao que defende a Fazenda, um elemento decisivo que caracterize a gerência de facto.  

V - Trata-se de uma actuação situada a montante da existência da própria sociedade, ou seja, num momento temporalmente anterior à 

constituição da mesma. A outorga de poderes para constituir uma sociedade manifesta a actuação de alguém enquanto sócio (ou futuro 

sócio) que não enquanto gerente.  

VI - A circunstância do pacto estipular a necessidade da assinatura de um ou mais sócios da executada originária para a poderem vincular 

perante terceiros, não acarreta forçosamente que ela assim tenha procedido, podendo ter girado comercialmente sem respeitar tal 

condicionalismo. 
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Responsabilidade subsidiária_Culpa 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 500/13.2BEALM Secção: CT  Data do Acórdão:   06-04-2017  Relator:   JORGE CORTÊS  Descritores: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
DO GERENTE 
JUÍZO DE CULPA  
Sumário: 

1) Estando em causa a efectivação de responsabilidade subsidiária resultante da alínea b) do n.º 1, do artigo 24º da LGT, o ónus 

da prova inverte-se contra o gerente, competindo-lhe provar que a falta de pagamento não lhe é imputável. 

2) Na aferição da culpa pela falta de pagamento, há que efectuar um juízo de idoneidade, referido ao momento em que a acção 

se realiza ou a omissão ocorre, como se a produção do resultado se não tivesse ainda verificado, isto é, um juízo “ex ante”. 

3) No caso em exame, da matéria de facto assente resulta que o recorrente/oponente, enquanto gerente único da sociedade 

devedora originária, não actuou no sentido de evitar os nexos causais que determinaram a insuficiência patrimonial da mesma 

e o consequente incumprimento da dívida exequenda. 

4) Perante uma situação de precariedade financeira, impunha-se uma actuação diligente e criteriosa, no sentido de garantir os 

credores da sociedade e a sustentabilidade financeira da sociedade devedora originária, o que passaria, seja por um acordo de 

pagamento das obrigações vencidas, seja pelo requerimento atempado da insolvência da mesma. 

5) Ao ter permitido que dívidas fiscais no montante de €1.687.670,32, com prazo limite de pagamento a 2007, se vencessem sem 

serem liquidadas, bem como ao permitir que a dívida exequenda de IRC, 2006, no montante de € 70.843,26, cujo prazo de 

pagamento terminou em 03/09/2007, se vencesse, sem ser liquidada, numa situação em que o passivo da sociedade devedora 

originária supera o activo, sem requerer a sujeição da sociedade devedora originária a processo falimentar, o 

recorrente/oponente não garantiu a solvabilidade da empresa, nem assegurou a garantia patrimonial dos credores da mesma. 
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Responsabilidade subsidiária_OCC 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 415/12.1BEBJA Secção: CT  Data do Acórdão:12-07-2017 Relator: JORGE CORTÊS 
Descritores: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS TÉCNICOS OFICIAIS DE CONTAS, 
PRESSUPOSTOS, FACTURAÇÃO FALSA 
Sumário: 
 

1) A efectivação da responsabilidade subsidiária dos Técnicos Oficias de Contas/TOC 

(artigo 24.º/3, da LGT) depende da alegação e prova de que é imputável ao agente o 

facto ilícito e de que existe nexo de causalidade entre este e os danos ocasionados. 

2) É de exigir a comprovação da ocorrência de condutas violadoras dos deveres funcionais 

que sejam imputáveis ao TOC, a título de negligência ou dolo.  

3) É de exigir, igualmente, a verificação de um nexo de causalidade adequada entre o 

comportamento ilícito do técnico oficial de contas e o incumprimento fiscal do 

contribuinte em relação ao qual o TOC exerce as suas funções profissionais. 

4) Dos autos resultam demonstrados, quer o nexo de imputação dos factos ao revertido, 

quer o nexo de causalidade entre estes e o prejuízo causado ao Estado. 
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Fundamentação da reversão 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 09447/16 Secção: CT Data do Acórdão: 25-05-2017 Relator: BARBARA TAVARES TELES Descritores: 
DESPACHO DE REVERSÃO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 
Sumário: 

1. O meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho que ordena 

a reversão, com fundamento em falta de fundamentação deste ou outros vícios a tal acto 

imputados, é a oposição à execução, e não o processo de impugnação judicial, dado que se trata de 

fundamentos que se reconduzem a fundamentos de oposição à execução (art. 204º do CPPT); 

2. O despacho de reversão, enquanto acto administrativo tributário, deve, em termos de 

fundamentação formal, incluir a indicação das normas legais que determinam a imputação 

da responsabilidade subsidiária ao revertido, por forma a permitir-lhe o eventual exercício 

esclarecido do direito de defesa (nº 1 do art. 77.º da LGT), e deve incluir, igualmente, a declaração 

daqueles pressupostos e referir a extensão temporal da responsabilidade subsidiária (art. 23º nº 4 

LGT).  

3. Em consonância com este normativo a fundamentação formal do despacho de reversão basta-se 

com a alegação dos pressupostos e com a referência à extensão temporal 

da responsabilidade subsidiária que está a ser efectivada, não se impondo, porém, que dele 

constem os factos concretos nos quais a AT fundamenta a alegação relativa ao exercício efectivo das 

funções do gerente revertido. 
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Pressupostos da reversão 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 09664/16 Secção: CT Data do Acórdão: 23-02-2017 Relator: CREMILDE MIRANDA Descritores: 
EXECUÇÃO FISCAL, REVERSÃO, INSUFICIÊNCIA DO PATRIMÓNIO DA DEVEDORA ORIGINÁRIA PARA PAGAMENTO 
DA DÍVIDA EXEQUENDA 
Sumário: 

I. Nos termos do artigo 23º, nº 2, da LGT e do artigo 153º, nº 2, al. b), do CPPT, a reversão da execução 

fiscal contra responsável subsidiário depende da fundada insuficiência dos bens do devedor 

originário e dos responsáveis solidários, de acordo com os elementos constantes do auto de 

penhora e outros de que o órgão de execução fiscal disponha; 

II. Não constando do acto de reversão qualquer referência à insuficiência dos bens da devedora 

originária – primitiva executada – para pagamento da dívida exequenda, e não resultando dos autos 

a efectivação de outras diligências no sentido de averiguar tal situação, para além de consultas a 

bancos quanto à existência de contas bancárias, não se encontra preenchido o pressuposto da 

fundada insuficiência de bens do devedor originário, pelo que deve ser absolvido da instância 

executiva, por ilegitimidade, o revertido que, com tal fundamento, se oponha à execução 

III. A demonstração da insuficiência do património da primitiva executada, na informação prevista no 

art.º 208º, n.º 1, do CPPT, na sequência da dedução de oposição, é irrelevante quanto ao destino da 

mesma porque se trataria de fundamentação a posteriori, não admissível. 
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Reversão_gerência de facto 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 2158/11.4BELRS Secção: CT Data do Acórdão: 24-11-2016 Relator: LURDES TOSCANO Descritores: RENÚNCIA À GERÊNCIA, FALTA 
DE AVERBAMENTO NA CERTIDÃO PERMANENTE DA DEVEDORA ORIGINÁRIA, GERÊNCIA DE FACTO 
Sumário: 

I - Em sede de recurso a recorrente vem invocar que não está averbada na certidão permanente da devedora originária a renúncia 

da oponente, ora recorrida, e que por isso o ónus da prova recaía sobre ela. Não tem razão quanto ao ónus da prova. Resulta 

da regra geral de que quem invoca um direito tem que provar os respectivos factos constitutivos – artigo 342.º, n.º 1, do 

código Civil e artigo 74.º, n.º 1, da LGT, é à AT, enquanto exequente, que compete demonstrar a verificação dos pressupostos 

que lhe permitam reverter a execução fiscal contra o gerente da sociedade originária devedora e, entre eles, os respeitantes à 

existência de gestão de facto.  

II - Quanto ao facto de não estar averbada a renúncia na certidão permanente da devedora originária, tal facto é irrelevante. É que 

não basta a mera invocação da inscrição no registo da oponente, como sócio-gerente, no acto de constituição da sociedade 

para se extrair a ocorrência de actos de gerência praticados pela oponente em nome da sociedade devedora originária. 

Relevaria a prova de actos concretos que corporizassem o mencionado exercício efectivo, o que não se demonstra nos autos. 

Por outras palavras, o facto do acto de renúncia à gerência, não estar averbado na certidão permanente da devedora 

originária, não permite, só por si, sem outros elementos coadjuvantes, afiançar que posteriormente a 08/09/2009, a oponente 

exerceu a gerência da sociedade devedora originária.  

III - Os autos não comprovam, através de actos concretos praticados pela oponente, em nome da sociedade, que a mesma 

exerceu a mencionada gerência após a renúncia. Donde se impõe concluir que o pressuposto da gerência efectiva em relação à 

oponente não se mostra comprovado no período em causa. 
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Reversão_ónus da prova 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 09361/16 Secção: CT  Data do Acórdão: 09-02-2017  Relator: ANABELA RUSSO Descritores: GERÊNCIA, ÓNUS DA PROVA, CULPA 
Sumário: 

I – Estando em apreciação dívidas enquadradas no âmbito da alínea b), do artigo 24.º da Lei Geral Tributária, em que o 

facto ilícito se consubstancia na falta de pagamento da obrigação tributária (elemento objectivo) acompanhada 

duma actuação conducente à insuficiência do património da sociedade (elemento subjectivo) o legislador 

consagrou uma inversão do ónus da prova, isto é, a lei presume do incumprimento da obrigação que foi por acto 

culposo do gestor que o património da sociedade se tornou insuficiente para a satisfação da dívida, o que significa 

que, para que seja dado como provado que não foi por culpa daquele que a falta de pagamento se verifica, é 

exigível que o revertido alegue e prove factos de onde possa ser extraída essa irresponsabilidade ou, o mesmo é 

dizer-se, que essa falta de pagamento não lhe é culposamente imputável. 

II – Tendo os gerentes alegado e demonstrado que no período de tempo a que respeitam as dívidas exequendas o seu 

principal cliente suspendeu integralmente o pagamento dos serviços prestados, provocando com essa conduta a 

existência de uma indisponibilidade financeira na devedora originária para solver aquelas dívidas e que, na 

sequência do comportamento assumido pelo referido cliente, intentaram diversas acções judiciais tendo em vista 

obter a satisfação do seu crédito e que em todas, até ao momento, obtiveram ganho de causa, é de julgar 

preenchido o requisito de não imputabilidade de culpa pela insuficiência do património da devedora originária para 

satisfação daquelas dívidas, sendo irrelevante, neste contexto e para aferição dessa culpa, o mero facto de os 

gestores não terem apresentado a sociedade que gerem a processo de insolvência. 
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Caducidade da garantia 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 

Processo:09194/15Secção:CTData do Acordão:19-09-2017Relator:JORGE CORTÊS 
Descritores: CADUCIDADE DA GARANTIA 

Sumário: 

a) A caducidade da garantia, com a manutenção do efeito suspensivo da 

execução fiscal, deve ser aferida no quadro da mesma, tendo por 

referência o meio impugnatório deduzido.  

b) Tal caducidade, a ocorrer, determina a manutenção do efeito suspensivo da 

execução, associado à instauração do meio impugnatório relevante, sem 

prejuízo do inerente levantamento da garantia, entretanto declarada 

caduca. 

c) O prazo de caducidade da garantia conta-se da data da instauração do 

meio impugnatório relevante e não da data da prestação da garantia. 
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Garantia_Indemnização 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 09728/16 Secção: CT Data do Acórdão: 24-11-2016 Relator:ANABELA RUSSO Descritores: 
RECLAMAÇÃO GRACIOSA/IMPUGNAÇÃO JUDICIAL/GARANTIA BANCÁRIA/INDEMNIZAÇÃO 
Sumário:  

I - Por força do preceituado, conjugadamente, nos artigos 53.º da Lei Geral Tributária e 171.º do Código 

de Procedimento e de Processo Tributário, há lugar a indemnização, (total ou parcial), pelos prejuízos 

resultantes da prestação de garantia bancária ou equivalente que tenha sido prestada tendo em vista 

a suspensão da execução fiscal, se vier a ser concluído que a dívida exequenda é indevida, podendo a 

referida indemnização, nessas situações, ser requerida quer no âmbito de um procedimento quer do 

processo tributário em que essa legalidade esteja a ser apreciada. 

II - Nessa medida, se os Impugnantes, na reclamação graciosa que antecedeu a presente Impugnação 

judicial, prestaram garantia bancária tendo em vista a suspensão da execução fiscal e na petição 

inicial expressamente referem tal facto e peticionam o pagamento da indemnização decorrente da 

prestação indevida daquela garantia, merece censura o julgamento de improcedência desse pedido 

pelo Tribunal - após ter declarado ilegal a liquidação impugnada e determinar a sua anulação - com 

fundamento numa alegada omissão de pedido de atribuição do pedido suspensivo no processo de 

impugnação. 
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Legitimidade processual e substantiva 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 09598/16 Secção: CT  Data do Acórdão: 19-09-2017  Relator: CATARINA ALMEIDA E SOUSA Descritores: QUESTÃO NOVA, LEGITIMIDADE 
PROCESSUAL E SUBSTANTIVA, ARTIGO 208º CPPT / NATUREZA DO PRAZO, RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA / REVERSÃO, PROVA / DILIGÊNCIAS DE PROVA 
Sumário: 

I – Nos recursos ordinários permite-se ao Tribunal ad quem que reaprecie a decisão proferida pelo Tribunal a quo, reapreciação esta que não pode deixar 

de ser levada a cabo dentro do mesmo circunstancialismo em que se moveu o tribunal recorrido quando proferiu a sentença recorrida, não podendo o 

Tribunal de recurso ser convocado a pronunciar-se sobre questões que não foram alegadas na 1ª instância, sem prejuízo de matéria do conhecimento 

oficioso. 

II - O prazo de 20 dias a que alude o artigo 208º do CPPT é meramente ordenador e visa imprimir maior celeridade à tramitação da execução fiscal, sem que 

isso signifique que, ultrapassado tal prazo, já as informações produzidas não possam ser produzidas e consideradas.  

III - As consequências a extrair do não cumprimento do apontado prazo de 20 dias poderão eventualmente reflectir-se ao nível do funcionamento do 

próprio serviço mas não no plano processual, em concreto a rejeição, por intempestiva, da informação elaborada.  

IV - Uma coisa é a legitimidade processual, enquanto pressuposto processual relativo às partes, que se afere, na falta de indicação da lei em contrário, face 

à relação material controvertida tal como configurada pelo autor e cuja falta determina a verificação da correspondente excepção dilatória, dando lugar 

à absolvição do Réu da instância; outra, a legitimidade substancial ou substantiva, que tem a ver com a efectividade da tal relação material, interessando 

já ao mérito da causa. 

V – Compete ao juiz examinar, em cada processo judicial, se é legalmente permitida a produção dos meios de prova oferecidos, e, no caso afirmativo, aferir 

da necessidade da sua produção em face das questões colocadas, sabido que a instrução tem por objecto os factos controvertidos e relevantes para o 

exame e decisão da causa tendo em conta as várias soluções plausíveis da questão de direito. 

VI - Embora a falta de produção de prova requerida e da sua ponderação e valoração no julgamento da matéria de facto não integre uma nulidade 

processual, sendo, antes, susceptível de consubstanciar um erro de julgamento - na medida da deficiência do juízo valorativo que a dispensou ou do erro 

cometido pelo julgador quanto à inexistência de elementos de prova ou das sua irrelevância para a decisão da causa – há que reconhecer que a 

sentença padece do referido erro de julgamento. 
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Pagamento da dívida exequenda 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 812/10.7BELRS Secção: CT Data do Acórdão: 19-09-2017 Relator: JORGE 
CORTÊS Descritores: OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
PAGAMENTO DA DÍVIDA POR PARTE DO REVERTIDO 
NÃO EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A EXTINÇÃO DA INSTÂNCIA POR 
INUTILIDADE SUPERVENIENTE DA LIDE. 
Sumário: 

1) O pagamento da dívida, por parte do oponente/revertido, não 

preclude o direito a sindicar jurisdicionalmente, seja a validade do 

despacho de reversão, seja o preenchimento dos pressupostos da 

efectivação da responsabilidade subsidiária, através da oposição à 

execução fiscal.  

2) A extinção sem mais da instância de oposição à execução fiscal por 

inutilidade superveniente da lide derivada do pagamento pode 

constituir violação do direito à tutela jurisdicional efectiva. 
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Venda de bens após declaração 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 1134/16.5BES Secção: CT  Data do Acórdão: 28-07-2017 Relator: BARBARA TAVARES 
TELES Descritores: ANULAÇÃO DE VENDA, INSOLVÊNCIA 
Sumário: 

1. A declaração de insolvência obstava à instauração ou ao prosseguimento de qualquer acção 

executiva contra o executado, sendo o espírito e o escopo dos preceitos legais que ordenam a 

sustação e apensação dos processos executivos em curso, nos termos do artº 180º do CPPT, o 

da salvaguarda dos bens que pertencem à massa insolvente.  

2. Assim, nas acções envolvendo questões relativas aos bens que integram a massa falida, 

nenhuma utilidade tem o prosseguimento da lide, após a declaração de insolvência, podendo 

mesmo entender-se que há impossibilidade superveniente de tais lides, por força do princípio 

da universalidade ou plenitude da instância falimentar, deixando a acção autónoma de ser o 

processo próprio para apreciação de tais questões. 

3. Sendo assim, como é, tendo-se a venda judicial efectivada em data posterior à declaração de 

insolvência a venda não podia ser feita no PEF, uma vez que aqueles autos deveriam ter sido 

apensados aos autos de insolvência, nos termos do disposto nos artigos 180° do CPPT. 
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Fundamentação_Métodos indirectos 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo: 01122/04.4BEVIS  Secção: 2ª Secção - Contencioso Tributário    Data do Acordão:28-09-2017      Tribunal: TAF 
de Viseu     Relator: Pedro Vergueiro 
Descritores: IVA, NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO DE PRONÚNCIA, MÉTODOS INDIRECTOS, FUNDAMENTAÇÃO 
Sumário: 

I) Em termos de omissão de pronúncia, embora o julgador não tenha que analisar todas as razões ou 

argumentos que cada parte invoca para sustentar o seu ponto de vista, incumbe-lhe a obrigação de 

apreciar e resolver todas as questões submetidas à sua apreciação, isto é, todos os problemas concretos 

que haja sido chamado a resolver no quadro do litígio (tendo em conta o pedido, a causa de pedir e as 

eventuais excepções invocadas), ficando apenas exceptuado o conhecimento das questões cuja apreciação 

e decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras. E questão, para este efeito (contencioso 

tributário), é tudo aquilo que é susceptível de caracterizar um vício, uma ilegalidade do acto tributário 

impugnado. 

II) A lei impõe um especial dever de fundamentação na utilização de métodos indirectos – n.º 4 do art.º77.º 

da LGT. 

III) Como assim, não contém a fundamentação legal exigida a decisão de aplicação de métodos indirectos que, 

na motivação de direito, se limita a remeter para os artigos 87.º e 88.º da LGT, sem especificar em que 

alínea deste último preceito se enquadram as pretensas irregularidades e anomalias que impossibilitam a 

determinação directa e exacta da matéria tributável. 
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Métodos Indirectos 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 01220/16     Data do Acórdão:  05-04-2017    Tribunal:  2 SECÇÃO  
Relator: ANA PAULA LOBO   Descritores: IRC, DETERMINAÇÃO DA MATÉRIA 
COLECTÁVEL., MÉTODOS INDIRECTOS 

Sumário: 

Tendo-se fundado a determinação da matéria tributável por recurso 

a métodos indirectos na inexistência e insuficiência de elementos da 

contabilidade, na falta e irregularidades dos livros de escrita e de registos, e 

na recusa da exibição da contabilidade, sem que haja sido alegada a falsidade 

dos mesmos, mostra-se suficientemente demonstrada a 

impossibilidade de comprovação e quantificação directa da mesma matéria 

tributável. 
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Métodos indirectos 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo: 00531/04.3BEPNF Secção: 2ª Secção - Contencioso Tributário Data do Acórdão: 01-06-2017 Tribunal: TAF de 
Penafiel Relator: Vital Lopes Descritores: AVALIAÇÃO DIRECTA 
AVALIAÇÃO INDIRECTA, PRESSUPOSTOS, MEIOS DE PROVA, RECLAMAÇÃO GRACIOSA 
Sumário: 

1. A falta ou inexistência de contabilidade e escrita não determina “ipso facto” o recurso à determinação da matéria 

tributável por métodos indirectos; 

2. Podendo a matéria tributável ser calculada com base em elementos contabilísticos do s.p. na posse de terceiros e 

das autoridades aduaneiras não está inviabilizado o apuramento directo da matéria tributável; 

3. Perante uma inexistente contabilidade e a correcção fundada dos elementos declarativos por omissão de vendas, 

sobre o contribuinte passa a recair o ónus de demonstrar que os factos descritos pela AT encontram outra 

explicação e têm subjacente uma outra realidade que não passa pela omissão de vendas à contabilidade, querendo 

ele afastar a relevação dos proveitos como componentes positivas do lucro tributável;  

4. Em matéria de impostos sobre o rendimento a admissão da generalidade dos meios de prova à demonstração da 

existência de custos ou inexistência de proveitos é instrumental à salvaguarda dos princípios constitucionais da 

igualdade, proporcionalidade, capacidade contributiva e tributação pelo lucro real. 

5. É inútil conhecer do alegado vício de omissão de pronúncia da decisão de reclamação graciosa, se a questão cujo 

conhecimento foi omitido já foi colocada ao tribunal e decidida, pois em caso de renovação da decisão 

administrativa ela sempre teria de respeitar o caso julgado ou decidido pelo tribunal. 
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Métodos Indirectos_Impugnação 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 018/17   Data do Acórdão:   28-06-2017    Tribunal:2 SECÇÃO 
Relator: CASIMIRO GONÇALVES Descritores: MÉTODOS INDICIÁRIOS 
QUANTIFICAÇÃO, IMPUGNAÇÃO JUDICIAL, CONDIÇÃO DE IMPUGNABILIDADE 
REVISÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 

Sumário: 

A exigência de prévia reclamação (procedimento de revisão de matéria 

tributável – art.ºs 91.º a 94.º da LGT) para a impugnação judicial do 

acto de avaliação indirecta com fundamento na falta dos pressupostos 

da determinação da matéria tributável por métodos indirectos ou no erro na 

quantificação (n.º 5 do art.º 86.º da LGT e no n.º 1 do art.º 117.º do CPPT) 

não obsta a que possam ser conhecidos na impugnação outros vícios que não 

estejam sujeitos àquela condição de impugnabilidade judicial. 
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Métodos Indirectos_Manifestações de Fortuna 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0633/14   Data do Acórdão:   15-02-2017    Tribunal: 2 SECÇÃO  Relator: 
PEDRO DELGADO Descritores: IRS, MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA 
FIXAÇÃO DA MATÉRIA COLECTÁVEL, ACTO DESTACÁVEL, CASO DECIDIDO 
Sumário: 

I. Da decisão de avaliação da matéria colectável por método indirecto, atinente a 

“manifestações de fortuna”, cabe recurso para o tribunal tributário, no 

prazo de 10 dias - nos termos das disposições combinadas do nº 7 do art.º 89º-

A da Lei Geral Tributária e do nº 2 do art.º 146º-B do Código de Procedimento 

e de Processo Tributário.  

II.  A decisão de avaliação constitui acto destacável do procedimento 

administrativo, pelo que se forma caso decidido ou caso resolvido na 

falta de recurso judicial dessa decisão, a qual, assim, se consolida na ordem 

jurídica, não podendo ser posta em causa na impugnação judicial da liquidação 

respectiva. 
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Manifestações de fortuna 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo: 00259/14.6BEPNF  Secção:  2ª Secção - Contencioso Tributário   Data do Acórdão:  13-07-2017   
Tribunal: TAF de Penafiel   Relator: Mário Rebelo  Descritores: MANIFESTAÇÃO DE FORTUNA, PROVA 
TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL INIDÓENA 
Sumário: 

1. Nos termos do artigo 87/1-f) LGT, há lugar a avaliação indireta da matéria coletável quando se verifique 

acréscimo de património ou despesa efetuada, 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.  

2. Verificada tal situação, cabe ao sujeito passivo a comprovação de que correspondem à realidade os 

rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas ou do 

acréscimo de património ou da despesa efetuada (artigo 89º- A, nº 3 da LGT). 

3. Para cumprir o seu ónus probatório, o sujeito passivo tem de provar não só que possuía meios financeiros 

necessários à realização da “manifestação” tipificada, como também que esses meios foram efetivamente 

afetos na realização dessa “manifestação” conforme tem entendido a nossa jurisprudência, nomeadamente 

o STA. 

4. Para além da falibilidade própria da prova testemunhal, os depoimentos de familiares próximos devem ser 

encarados e analisados com redobrada cautela (a decorrente da falibilidade da prova testemunhal e a da 

natural tendência para a “proteção da família”). 
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Manifestações de fortuna 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo:01562/14  Data do Acórdão: 21-01-2015  Tribunal: 2 SECÇÃO 
Relator: ARAGÃO SEIA Descritores: MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA 
ÂMBITO TEMPORAL 
PRESUNÇÃO 

Sumário: 

 

A determinação do rendimento com base na aquisição de um bem previsto 

na tabela do n.º 4 do art.º 89.º-A da LGT só pode ser feita uma vez, 

relativamente ao ano em que se verificou ou em qualquer um dos três anos 

seguintes em que, nos termos do n.º 1 do mesmo artigo, falte a declaração de 

rendimentos ou se verifique a desproporção aí prevista, e não em todos esses 

anos. 
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Métodos Indirectos_Impugnação 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0846/14   Data do Acórdão:  30-11-2016   Tribunal:   2 SECÇÃO   
Relator: ASCENSÃO LOPES Descritores: IVA, AVALIAÇÃO INDIRECTA 
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, IMPUGNAÇÃO 

Sumário: 

O prévio pedido de revisão da matéria tributável, apenas é um pressuposto 

ou condição de procedibilidade quando a impugnação tem por fundamento o 

erro na quantificação da matéria tributável ou o erro nos 

pressupostos de aplicação de métodos indirectos e não quando, como no 

caso dos autos, a impugnante/recorrida tenha invocado como fundamento da 

impugnação judicial o vício formal de falta/insuficiência de fundamentação 

da decisão que aplicou os métodos indirectos e, bem assim, do critério 

utilizado pela Administração Tributária na concretização dessa avaliação 

indirecta, não devidamente justificado. 
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 Prova do preço efectivo da transmissão 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0820/15  Data do Acórdão:09-03-2016   Tribunal: 2 SECÇÃO   Relator:  ANA PAULA LOBO Descritores: IRC, PROVA PREÇO, 
TRANSMISSÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS, IMPUGNAÇÃO 
Sumário: 

I - Para determinação do lucro tributável do vendedor e do comprador deve ser tido em conta o valor resultante da fixação do VPT de um 

prédio quando seja inferior ao estipulado no contrato de compra e venda, constituindo uma presunção de rendimentos o valor constante 

do contrato que lhe seja inferior, art.º 64, do CIRC  

II - Por não serem admitidas nas normas de incidência tributária presunções inilidíveis - art.º 73.º da LGT - o legislador estabeleceu no CIRC 

um procedimento no seu art.º 139.º para prova de que o preço efectivamente praticado nas transmissões de direitos reais sobre bens 

imóveis foi inferior ao valor patrimonial tributário permitindo que aí se faça a ilisão de tal presunção. 

III - Tal procedimento é accionado pelo sujeito passivo e, como indica o n.º 5 do art.º 139.º do CIRC rege-se pelo disposto nos artigos n.º 4 do 

artigo 86.º 91.º e 92.º da Lei Geral Tributária, com as necessárias adaptações. 

IV- Este procedimento constitui condição necessária à abertura da via contenciosa, n.º 7 do art.º 130.º do CIRC. 

V - O sujeito passivo de imposto sobre o rendimento pode utilizar os seguintes meios contenciosos: impugnação judicial do acto que fixou o 

valor patrimonial tributário do imóvel; acção administrativa especial para sindicar a legalidade do acto final do procedimento tributário 

que instaurou com vista à prova do preço efectivo da transmissão; impugnação judicial do acto de liquidação de IRC, art.º 58º-A do CIRC ao 

abrigo do mesmo preceito legal, com fundamento em qualquer ilegalidade ou erro praticado no procedimento destinado à prova do preço 

efectivo, podendo oferecer qualquer meio de prova adequado à demonstração do preço efectivamente praticado. 

VI - A sentença que analisou detalhada e acertadamente a suscitada questão da condição de procedibilidade, ao fazê-lo, após ter indicado que 

o processo era o próprio, estava implicitamente a decidir que se não verificava qualquer erro na forma de processo porque as questões a 

dirimir poderiam ser conhecidas no processo em que estava a ser proferida. 
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Apresentação do recurso judicial_Art.º 146.º-B do CPPT 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0920/16   Data do Acórdão:   27-07-2016  Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: 
ISABEL MARQUES DA SILVA Descritores: PETIÇÃO INICIAL 
LOCAL DE APRESENTAÇÃO 

 Sumário: 

I - O recurso judicial previsto no artigo 89.º-A, nºs 7 e 8 da Lei Geral Tributária 

constitui um meio processual sujeito à tramitação prevista no artigo 146.º-B do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário, devendo, por isso, o 

respectivo requerimento inicial ser apresentado no tribunal tributário de 1.ª 

instância da área do domicílio fiscal dos recorrentes e não no 

serviço de finanças. 

II - É extemporânea a petição de recurso que, entregue nos serviços de finanças, 

foi por estes remetida a tribunal onde deu entrada já depois de esgotado o 

prazo legal de 10 dias previsto para a sua interposição. 
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Métodos indirectos 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 088/15  Data do Acórdão: 03-06-2015   Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: FRANCISCO 
ROTHES Descritores: IVA, CORRECÇÃO TÉCNICA 
MÉTODOS INDIRECTOS 

Sumário: 

I - As correcções introduzidas pela Administração Tributária 

na declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte, quer tenham origem 

na análise da própria declaração e respectivos documentos 

contabilísticos de suporte do próprio contribuinte, quer tenham origem na análise 

da declaração de rendimentos e respectivos documentos contabilísticos de suporte 

apresentados pelos contribuintes com quem o impugnante teve relações 

comerciais, tratam-se de correcções técnicas. 

II - O recurso aos métodos indirectos só se justifica quando a AT tem 

necessidade de lançar mão de presunções ou indícios por não conseguir suporte 

documental, ou outro, credível que lhe permita determinar a matéria tributável. 

Jesuíno Alcântara Martins 
58 



Métodos indirectos_Perito independente 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo: 00011/05.0BEVIS Secção: 2ª Secção - Contencioso Tributário Data do Acórdão:13-07-2017 
Tribunal: TAF de Viseu Relator: Ana Patrocínio Descritores: MÉTODOS INDIRECTOS 
CRITÉRIO DE QUANTIFICAÇÃO,  FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO DE FIXAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTÁVEL, PERITO INDEPENDENTE 
Sumário: 

I - Só ocorre a nulidade da sentença, por falta de fundamentação de facto e/ou de direito, quando essa falta seja absoluta. 

II - Em caso de determinação da matéria tributável por métodos indirectos, compete à administração tributária o ónus da prova 

da verificação dos pressupostos da sua aplicação, cabendo ao sujeito passivo o ónus da prova do excesso na respectiva 

quantificação (artigo 74.º, n.º 3 da LGT). 

III - No domínio de utilização de métodos indirectos, a actuação da Administração Tributária não se limita à demonstração da 

ocorrência dos respectivos pressupostos, antes se lhe impõe que fundamente, ainda e também, os critérios de que venha a 

lançar mão na quantificação da matéria tributável. Contudo, do ponto de vista do erro na quantificação, as insuficiências no 

método são sempre substanciais, isto é, devem evidenciar um excesso de quantificação. 

IV – Devemos entender que o “método presuntivo eleito” se mostra inteligível e fundamentado se o contribuinte o contestou 

cabalmente, não tendo o eventual vício de falta de fundamentação impedido o contribuinte de alegar o resultado excessivo. 

V - Intervindo perito independente na Comissão de Revisão da matéria tributável, não havendo acordo nesta e elaborando o 

perito independente o seu parecer, importa que a decisão de fixação que venha a ser tomada nos termos do n.º 6 do artigo 

92.º da LGT observe o disposto no n.º 7 do mesmo artigo – que impõe que a decisão que vier a ser tomada pela Administração 

Tributária deve obrigatoriamente fundamentar a adesão ou rejeição, total ou parcial, do seu parecer – sob pena de 

anulabilidade desta. 
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Métodos indirectos_Derrogação do sigilo bancário 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo: 02143/15.7BEPRT Secção: 2ª Secção - Contencioso Tributário Data do Acórdão: 16-02-2017 Tribunal: TAF do Porto Relator: Cristina 
Travassos Bento Descritores: MANIFESTAÇÃO DE FORTUNA 
SIGILO BANCÁRIO, CADUCIDADE DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO, SUSPENSÃO,  CONTESTAÇÃO 
CUSTAS 
Sumário: 

I. A oposição ao recurso deduzido nos termos do artigo 89ºA da LGT tem, em toda a sua extensão, as mesmas características da 

contestação em processo civil, cabendo nesta tanto a defesa por impugnação como por excepção. – cfr. artigos 571º do Código Processo 

Civil, aplicável ao caso, nos termos do artigo 2º, alínea e) do CPPT. A ser assim, é inaplicável, ao indeferimento das invocadas excepções, 

a condenação em custas, mesmo segundo os princípios que regem a condenação em custas, porquanto a invocação de excepções, em 

sede de contestação, configura o exercício normal do direito de defesa.  

II. Sendo a caducidade do direito à liquidação um vício invalidante do acto de liquidação, não seria este, em princípio, nem o momento, 

nem o meio processual adequado ao conhecimento de tal vício. Todavia, o sujeito passivo pode pretender afastar a tributação do 

rendimento presumido, fixado com recurso a métodos indirectos, em razão da “manifestação de fortuna”, demonstrando precisamente 

que os rendimentos não declarados não são tributáveis em virtude de já ter caducado o direito à sua liquidação, sendo de admitir, assim, 

que tal vício pode contender com a verificação dos pressupostos dessa avaliação e com a legalidade da decisão de fixação do rendimento 

tributável ao abrigo do artigo 89º-A da LGT. 

III. O prazo de caducidade do direito à liquidação é, em regra, de quatro anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano 

em que se verificou o facto tributário. Tal prazo suspende-se com a notificação ao contribuinte de início de acção inspectiva externa, mas 

esse efeito suspensivo cessa caso esta ultrapasse o período de seis meses contados a partir daquela notificação. 

IV. O procedimento de derrogação de sigilo bancário insere-se na acção inspectiva externa sendo um subprocedimento daquela e não 

revestindo, quanto a ela, autonomia. Não pode, por isso, erigir-se a causa prejudicial prevista na alínea b) do nº 2 do artigo 46º da LGT, 

para suspensão da caducidade do direito à liquidação 
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Métodos indirectos 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo: 02949/15.7BEPRT Secção: 2ª Secção - Contencioso Tributário Data do Acórdão: 24-01-2017 Tribunal: TAF do Porto Relator: Cristina 
Travassos Bento Descritores: MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA, ALÍNEA F) DO Nº 1 DO ARTIGO 87º DA LGT 
PRINCÍPIO DO INQUISITÓRIO, PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 
ÓNUS DA PROVA-Nº 3 DO ARTIGO 89ºA, CONSTITUCIONALIDADE DO Nº 2 DO ARTIGO 146ºB DO CPPT 
Sumário: 

I. No âmbito das manifestações de fortuna, o legislador confere à AT a faculdade de decidir directamente pela 

tributação por métodos indirectos, demonstrados que estejam os indícios que descredibilizem (no caso) a 

declaração apresentada pelo contribuinte. A AT não terá assim que demonstrar a falta de veracidade da 

declaração do contribuinte, bastando-lhe demonstrar o facto que o legislador considera constituir uma 

manifestação de fortuna ou o acréscimo de património relevante. 

II. Ao invés, ao sujeito passivo é instituído um ónus bastante proeminente, pois tem de comprovar a realidade 

dos rendimentos declarados, demonstrar que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou do acréscimo 

do património ou da despesa efectuada. 

III.Só ocorrerá um vício procedimental por não realização de diligências (incumprimento do princípio do 

inquisitório), se se demonstrar que a administração, não tendo formado a sua convicção em sentido positivo 

ou negativo sobre a ocorrência de determinados factos que podem relevar para a decisão, não realizou 

diligências que poderia realizar para os apurar. 

IV.O ónus de instrução que recai sobre a administração tributária é distinto do ónus de prova e situa-se a 

montante deste. 
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Inscrição oficiosa na matriz_Acção administrativa 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo: 01939/12.6BEBRG Secção: 2ª Secção - Contencioso Tributário Data do Acórdão: 
28-09-2017 Tribunal: TAF de Braga Relator: Vital Lopes Descritores: IMI, 
AEROGERADORES,INSCRIÇÃO OFICIOSA NA MATRIZ PREDIAL 
Sumário: 

1. O acto de inscrição oficiosa na matriz predial de uma determinada realidade física, 

por ter sido qualificada como prédio, é imediatamente lesivo e autonomamente 

sindicável através da acção administrativa especial, sendo a impugnação judicial o 

meio próprio para sindicar a liquidação do IMI a que tal acto dê origem. 

2. Os elementos constitutivos de um parque eólico (os aerogeradores, os elementos 

de ligação, a estação de comando e a subestação) não se subsumem à figura de 

“prédio” de acordo com a definição constante no CIMI, atenta a falta de valor 

económico próprio. 

3. O acto de inscrição oficiosa na matriz predial urbana de um aerogerador de parque 

eólico enferma de ilegalidade por erro nos pressupostos, vício determinante da sua 

anulação. 
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RH_Prazo para Indeferimento tácito 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo:00580/14.3BEPRTSecção:2ª Secção - Contencioso Tributário Data do Acordão:28-09-2017Tribunal:TAF do 
Porto Relator: Ana Patrocínio Descritores: CADUCIDADE DO DIREITO DE ACÇÃO, RECURSO HIERÁRQUICO, REMESSA AO 
ÓRGÃO DECISOR, ARTIGO 59.º, N.º 4 DO CPTA 
ACÇÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CONDENAÇÃO À PRÁTICA DO ACTO DEVIDO 
Sumário: 

I - Estando em causa acção administrativa especial de condenação à prática de acto devido em matéria tributária, que 

não comporte a apreciação da legalidade da liquidação, o regime aplicável decorre, directamente, do CPA e do 

CPTA (cfr. artigo 97.º, n.º 2 do CPPT). 

II - Em situações de recusa expressa por parte da administração à pretensão que lhe foi dirigida pelo interessado, o 

direito de acção caduca no prazo de três meses contado desde a notificação do acto, sendo aplicável o disposto nos 

artigos 59.º e 60.º do CPTA – cfr. artigo 69.º, n.º 2 e n.º 3 do CPTA. 

III - Nos termos do previsto no artigo 59.º, n.º 4 do CPTA, a suspensão do prazo de impugnação contenciosa cessa com 

a notificação da decisão proferida sobre a impugnação administrativa ou com o decurso do respectivo prazo legal, 

isto é, retoma o seu curso com o primeiro dos eventos que ocorra. 

IV - O prazo de 30 dias, estabelecido no artigo 175.º, n.º 1, do CPA, (ou de 60 dias, estabelecido no artigo 66.º, n.º 5 do 

CPPT), para a decisão do recurso hierárquico, conta-se - no caso da remessa do processo ao órgão competente para 

dele conhecer se verificar depois de decorrido o prazo de 15 dias previsto no artigo 172.º, n.º 1, do mesmo Código, 

ou no caso desta remessa ser feita antes do termo desse prazo de 15 dias, mas sem notificação da remessa ao 

recorrente – a partir do termo do referido prazo de 15 dias. 
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Local dos actos de inspecção 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 

Processo:01194/05.4BEVISSecção:2ª Secção - Contencioso Tributário Data do Acórdão: 28-
09-2017  Tribunal: TAF de Viseu Relator: Cristina Travassos Bento Descritores: ACTOS DE 
INSPECÇÃO, ARTIGO 34º DO RCPIT 

Sumário: 

I. O artº.34, nº.1, do R.C.P.I.T., determina, de forma vinculada, que sempre que a 

actividade inspectiva envolver a análise de elementos de contabilidade do inspeccionado 

e relacionados com a actividade a inspeccionar, que se encontrem, ou devam, 

legalmente, encontrar, em dependências/instalações específicas, ainda que, por isso, 

distintas das do sujeito passivo, - como é o caso vertente em que a contabilidade era 

efectuada por recurso a TOC, enquanto sujeito profissionalmente independente (sem 

embargo de colaborador) do recorrente - os actos de inspecção serão levados a cabo 

nessas dependências ou instalações. 

II. Os recursos são meios para obter o reexame das questões já submetidas à apreciação 

dos tribunais inferiores, e não a criar decisões sobre matéria nova, não submetida ao 

exame do tribunal de que se recorre. 
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Acção para reconhecimento die direito 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo: 00097/14.6BEPRT   Secção:  2ª Secção - Contencioso Tributário  Data do Acórdão: 14-
09-2017  Tribunal:  TAF do Porto  Relator: Vital Lopes  Descritores: ACÇÃO PARA 
RECONHECIMENTO DE DIREITO,  
PRESSUPOSTOS 
ERRO NA FORMA DO PROCESSO 
Sumário: 

1. De acordo com o disposto no nº 3 do art.º 145º do CPPT, a acção para o reconhecimento de 

um direito ou interesse legítimo em matéria tributária tem um carácter de 

complementaridade em relação aos outros meios contenciosos, pelo que apenas pode ser 

proposta «sempre que esse meio processual for o mais adequado para assegurar uma tutela 

plena, eficaz e efectiva do direito ou interesse legalmente protegido». 

2. Não demonstrando a Autora, nem tal se colhendo dos autos, que a acção administrativa 

especial não assegure com igual grau de densidade a tutela plena, eficaz e efectiva do direito 

ou interesse invocado, a ARD mostra-se meio processual inidóneo. 

3. O erro na forma do processo determina a rejeição liminar da P.I. quando não concorram os 

pressupostos da convolação, nomeadamente o da tempestividade aferida à forma de 

processo considerada adequada. 
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Erro imputável aos serviços 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 01019/14 Data do Acórdão: 08032017 Tribunal: 2 SECÇÃO   Relator: PEDRO DELGADO 
Descritores: LIQUIDAÇÃO, REVISÃO OFICIOSA, ERRO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS, AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA DE 
FACTO 
Sumário:  

I.  Os princípios da justiça, da igualdade e da legalidade, que a administração tributária tem de observar 

na globalidade da sua actividade (art.º 266.°, n.º 2, da CRP e 55.° da LGT) impõem que sejam 

oficiosamente corrigidos todos os erros das liquidações que tenham conduzido à arrecadação de 

tributo em montante superior ao que seria devido à face da lei; 

II.  O “erro imputável aos serviços” constante do art.º 78.º, n.º da LGT compreende não só o lapso, o 

erro material ou o erro de facto, como também o erro de direito, e essa imputabilidade é 

independente da demonstração da culpa dos funcionários envolvidos na liquidação afectada pelo 

erro. 

III.  Tendo a primeira instância decidido a questão de direito suscitada pelo recorrente sem antes 

estabelecer a precisa situação de facto subjacente, nomeadamente a factualidade relevante para 

aferir da verificação ou não do erro imputável aos serviços, é de determinar a ampliação da matéria 

de facto, dado que o Supremo Tribunal Administrativo, como tribunal de revista, carece de poderes 

de cognição em sede de facto. 
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Direito a juros indemnizatórios_erro imputável aos serviços 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0537/14 Data do Acórdão: 11-03-2015  Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: ISABEL 
MARQUES DA SILVA Descritores: JUROS INDEMNIZATÓRIOS 
ERRO NOS PRESSUPOSTOS  

Sumário: 

I - O direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do artigo 43.º da Lei Geral Tributária 

pressupõe que no processo se determine que na liquidação “houve erro imputável aos 

serviços”, entendido este como o “erro sobre os pressupostos de facto ou de direito 

imputável à Administração Fiscal”. 

II - A anulação de um acto de liquidação com o fundamento de que a AT não demonstrou a 

verificação dos pressupostos para o recurso à tributação por métodos indirectos de que 

se socorreu (vício de violação de lei por erro nos pressupostos) é de considerar como 

erro imputável aos serviços, erro que, porque levou a uma ilegal definição da relação 

jurídica tributária do contribuinte e da qual terá resultado o pagamento de dívida 

tributária em montante superior ao legalmente devido à luz das normas fiscais 

substantivas, justifica a condenação da AT no pagamento de juros indemnizatórios. 
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Retenção na Fonte_substituído 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0465/15    Data do Acórdão: 05042017    Tribunal: 2 SECÇÃO 

Relator: FRANCISCO ROTHES 

Descritores: IRC,  RETENÇÃO NA FONTE, SUBSTITUIÇÃO 

Sumário:  

I. No âmbito do regime previsto no Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de 

Novembro, não há que diferenciar o regime de contagem do prazo de 

impugnação do acto de retenção no que respeita ao termo inicial do prazo 

aplicável ao substituído, em comparação com o aplicável ao substituto. 

II Assim, de harmonia com o que dispõem os n.ºs 3 e 4 do art.º 132.º do CPPT, 

o substituído que quiser impugnar a retenção de imposto na fonte a título 

definitivo dispõe do prazo de dois anos a contar do final do ano em que 

ocorreu a retenção para apresentar a necessária reclamação graciosa. 
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Derrogação sigilo bancário_prazo de caducidade 

Tribunal Central Administrativo Norte 
Proc.º n.º 02143/15.7BEPRT     Secção: 2ª Secção - Contencioso Tributário 

Data do Acordão:16.02.2017    Tribunal: TAF do Porto 

Aumário: 

(…) 
 

III. O prazo de caducidade do direito à liquidação é, em regra, de quatro anos contados, nos 

impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário. Tal 

prazo suspende-se com a notificação ao contribuinte de início de acção inspectiva 

externa, mas esse efeito suspensivo cessa caso esta ultrapasse o período de seis meses 

contados a partir daquela notificação. 

IV. O procedimento de derrogação de sigilo bancário insere-se na acção inspectiva externa 

sendo um subprocedimento daquela e não revestindo, quanto a ela, autonomia. Não 

pode, por isso, erigir-se a causa prejudicial prevista na alínea a) do nº 2 do artigo 46º da 

LGT, para suspensão da caducidade do direito à liquidação. 
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Derrogação do sigilo bancário 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 

Processo: 0138/16 Data do Acórdão: 09-03-2016 Tribunal:2 SECÇÃO Relator: FRANCISCO 
ROTHES Descritores: DERROGAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO 
ÂMBITO DO RECURSO JURISDICIONAL  

Sumário: 

I - Nos termos do n.º 2 do art.º 63.º-B da LGT, admite-se que a AT aceda à documentação 

bancária relativamente a familiar que se encontre em relação especial com o 

contribuinte. 

II - O familiar que pretenda reagir contenciosamente contra a decisão administrativa que 

assim decida quebrar o sigilo bancário relativamente a ele, só pode fazê-lo com 

fundamentos respeitantes a essa decisão e já não à decisão (que a antecedeu e de que 

é consequência) que determinou o acesso directo da AT à informação e documentação 

bancária do sujeito passivo ao abrigo de alguma das alíneas do n.º 1 do art.º 63.º-B da 

LGT. 

III - O filho menor não pode deixar de ser considerado como familiar para os efeitos 

previsto no n.º 2 do art.º 63.º-B da LGT. 
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Derrogação sigilo bancário_Fundamentação 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0642/14  Data do Acórdão:12-11-2014   Tribunal:  PLENO DA SECÇÃO DO CT  Relator:  
ASCENSÃO LOPES Descritores:  DERROGAÇÃO  
DO SIGILO BANCÁRIO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO 
Sumário: 

I - As decisões da administração tributária de aceder a informações 

ou documentos bancários sem o consentimento do seu titular devem ser 

fundamentadas com expressa menção dos motivos concretos que as justificam - artigo 

63.º-B, n.º 4, da Lei Geral Tributária. 

II - Constitui motivo concreto de necessidade de acesso a informação 

e documentos bancários do contribuinte a variação de rendimentos constituídos por 

juros de depósitos que não possa ser justificada apenas com os rendimentos declarados 

no ano em causa. 

III - A indicação pela Autoridade Tributária de uma taxa de juro “a título meramente 

exemplificativo” suportada em conhecimento comum e próxima da taxa de juro média 

praticada pelas Instituições Bancárias para a generalidade dos aforradores integra a 

fundamentação formal e substancial necessária e suficiente à prolação do despacho 

de derrogação do sigilo bancário. 
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Derrogação sigilo bancário _Art.º 139.º do CIRC 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0837/12  Data do Acórdão: 05-09-2012   Tribunal:2 SECÇÃO  Relator:  PEDRO DELGADO   Descritores:   
SIGILO BANCÁRIO, AUTORIZAÇÃO, PRESSUPOSTOS, MANIFESTAÇÕES DE FORTUNA, UTILIZAÇÃO 
Sumário: 

I - A autorização de acesso à informação bancária prevista no artº 129º, nº 6 do CIRC (na redacção anterior ao 

decreto-lei 159/2009 de 13.07) tinha como única finalidade a comprovação do pedido de demonstração a 

que alude aquele normativo. 

II - Tratava-se de procedimento previsto no Capitulo VIII do Código do IRC, referente às garantias dos 

contribuintes e que tinha como objectivo a prova pelo sujeito passivo do preço efectivo na transmissão de 

imóveis permitindo-lhe assim obviar à aplicação do disposto no artº 58-Aº nº 2 do mesmo diploma legal 

(correcções ao valor de transmissão de direitos reais sobre bens imóveis). 

III - Obtida a autorização do sujeito passivo de acesso às suas contas bancárias no âmbito de um procedimento 

para os efeitos do artº 129º, nº 6 do Código do IRC, essa informação bancária não pode ser utilizada pela 

Administração Fiscal para fundamentar correcções efectuadas no âmbito de outro procedimento contra o 

mesmo sujeito passivo, em sede de IRS e com avaliação indirecta da matéria tributável com base em 

manifestações de fortuna, nos termos dos arts. 87º , alínea f) e 89.-A, n.º 5, alínea a), da Lei Geral Tributária, 

sem que neste procedimento se observem as normas que regulam a sua obtenção, nomeadamente os 

artigos 63º e 63º-B ns. 4 e 5 da Lei Geral Tributária. 
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Derrogação sigilo bancário-Segredo profissional 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0668/10  Data do Acórdão:  29-09-2010  Tribunal: 2 SECÇÃO   Relator: CASIMIRO GONÇALVES   
Descritores: DERROGAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO,  SIGILO PROFISSIONAL 
DERROGAÇÃO, AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
Sumário: 

I - Embora o contribuinte esteja sujeito a um dever geral de cooperação com a AT, na concretização das 

diligências legalmente previstas, esse dever cessa nas circunstâncias previstas no nº 4, do art. 63º 

(LGT) podendo aquele opor-se legitimamente à realização da inspecção e só por via judicial podendo 

ser afastada tal oposição. Daí que, nos casos em que por via do acesso a documentação coberta 

pelo sigilo bancário, venha ou possa vir a ser invocado também o sigilo profissional, a AT, se utilizar 

apenas a via da autorização administrativa para derrogar tal sigilo, pode ver 

essa derrogação sindicada judicialmente, pois que o direito àquela oposição não é, nessa medida, 

afastado. 

II - Porque a oposição, por devassa de sigilo profissional, ao acesso às contas e informações bancárias, 

por parte do contribuinte, impede a AT de aceder directamente a essas contas e informações, e dado 

que o nº 3 do art. 87º do EOA estabelece que o segredo profissional abrange ainda documentos ou 

outras coisas que se relacionem, directa ou indirectamente, com os factos sujeitos a sigilo, irreleva a 

argumentação de que não existe tal devassa do sigilo profissional no caso de se pretender apenas a 

recolha de elementos sobre os rendimentos do contribuinte adstrito àquele sigilo. 
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Derrogação sigilo bancário_segredo profissional 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 01116/09 Data do Acórdão: 02-12-2009 Tribunal:2 SECÇÃO Relator: VALENTE 
TORRÃO Descritores: DERROGAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO 
DIRECTOR GERAL DOS IMPOSTOS, SIGILO PROFISSIONAL, ADVOGADO 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 
Sumário: 

I - Ainda que verificados os pressupostos 

da derrogação administrativa do sigilo bancário prevista no artigo 63.°-B da LGT, uma vez 

deduzida oposição por parte do contribuinte no acesso às suas contas bancárias com 

fundamento em sigilo profissional (advogado), a administração tributária só poderá 

aceder a tal informação após autorização judicial concedida no termos do n.° 5 do artigo 

63° da LGT. 

II - A oposição do contribuinte ao acesso às suas contas e informações bancárias impede, 

por isso, a Administração Fiscal de aceder directamente a essas contas e informações, 

sendo irrelevante o argumento de que não existe devassa do sigilo profissional por 

apenas se pretender colher elementos sobre os rendimentos do advogado enquanto 

contribuinte. 
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Sigilo bancário-Métodos indirectos 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 01022/07  Data do Acórdão:  09-01-2008  Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: MIRANDA DE PACHECO 
Descritores: SIGILO BANCÁRIO, FUNDAMENTAÇÃO POR REMISSÃO, FIXAÇÃO DA MATÉRIA COLECTÁVEL 
Sumário: 

I - As decisões da administração tributária de acesso a informações e documentos bancários de acordo 

com o artigo 63.°-B da LGT devem ser fundamentadas com expressa menção dos motivos concretos 

que as justificam, podendo essa fundamentação, em face do disposto no artigo 77.° do mesmo 

diploma, consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores 

pareceres, informações ou propostas, incluindo os que integrem o relatório de fiscalização 

tributária.  

II -Não sendo possível comprovar e quantificar a matéria colectável dos contribuintes de forma exacta e 

directa (artigo 88.° da LGT), e, em geral, quando estejam verificados os pressupostos para o recurso 

a uma avaliação indirecta, a administração tributária tem o poder de aceder aos 

seus documentos bancários de acordo com a alínea a) do n.° 3 do artigo 63.°-B da LGT.  

III - A derrogação do sigilo bancário tem de ser ponderado à luz de um critério de proporcionalidade, 

adequação e necessidade, aferindo-se esta em função da impossibilidade de dispor de outras 

formas de aceder à informação pretendida. 
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Derrogação sigilo bancário_Métodos indirectos 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 0660/10 Data do Acórdão: 15-09-2010 Tribunal:2 SECÇÃO Relator: VALENTE 
TORRÃO Descritores: DERROGAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO, MÉTODOS INDICIÁRIOS 
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 
Sumário: 

I - No que diz respeito a imóveis, não existe qualquer incompatibilidade entre o disposto 

nas alíneas d) e f), ambas do art.º 87º da LGT. Com efeito, sendo o valor de aquisição 

superior a 250.000,00 euros a Administração Tributária fica legitimada a realizar avaliação 

indirecta ao abrigo da citada alínea d) e do art.º 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 indirecta com fundamento nesta 

norma. 

II - Demonstrando o contribuinte apenas proveniência parcial do valor de 

aquisição do imóvel, mantém-se o direito de a Administração Tributária realizar a 

avaliação indirecta e de recorrer à derrogação do sigilo bancário para obtenção de 

informações bancárias relativas ao respectivo contribuinte. 
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Derrogação sigilo_Facturas Falsas 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul 
Processo: 06066/12   Secção:   CT   Data do Acórdão:  08-06-2017   Relator:  CATARINA ALMEIDA E SOUSA Descritores:  FACTURAS FALSAS, ÓNUS DA PROVA 
SIGILO BANCÁRIO 
Sumário: 

I - Quando a Administração Tributária desconsidera facturas que reputa de falsas, aplicam-se as regras do ónus da prova do artigo 74.º da LGT, competindo 

à Administração fazer prova de que estão verificados os pressupostos legais que legitimam a sua actuação, ou seja, de que existem indícios sérios de que 

a operação constante da factura não corresponde à realidade. Feita esta prova, passa a recair sobre o sujeito passivo o ónus da prova da veracidade da 

transacção.  

II - No que concerne à prova que compete à Administração, o que é imprescindível é que aquela a faça de factos suficientemente indiciadores a que o 

Tribunal possa concluir, “em virtude de leis naturais conhecidas pelos homens e que funcionam como máximas de experiência”, pela elevada 

probabilidade (ou até certeza) de que o negócio declarado por aquelas partes não corresponde à realidade materializada naquela factura”.  

III - Nesta tarefa, poderá a Administração Tributária lançar mão de elementos obtidos com recurso à fiscalização cruzada, junto de outros contribuintes, 

para obter os referidos indícios, pelo que tais indicadores de falsidade das facturas não têm necessariamente que advir de elementos do próprio 

contribuinte fiscalizado. 

IV - Os valores protegidos pelo sigilo bancário - o regular funcionamento da actividade bancária, baseada num clima generalizado de confiança e segurança 

nas relações entre os bancos e seus clientes e o direito à reserva da vida privada desses clientes – não são minimamente beliscados pelo facto de o 

próprio emitente dos cheques solicitar, para efeitos da prova e defesa que se propõe fazer no Tribunal, a cópia, frente e verso, dos mesmos. 

V - O fenómeno da facturação falsa é, muitas vezes, acompanhado pela preocupação em documentar todo o circuito de pagamento através de cheques, 

com cópias dos documentos emitidos, de forma a que se estabeleça a exacta correspondência entre a factura e o meio de pagamento. Contudo, este 

circuito documental não tem a suportá-lo, muitas das vezes, o correspondente circuito financeiro.  

VI - Tendo a Administração cumprido o ónus que sobre si impendia, competia ao Impugnante, ora Recorrente, ter apresentado prova capaz de destruir 

esses indícios, demonstrando que as prestações de serviços descritas nas facturas em causa são reais, ou seja, que aquelas facturas têm subjacentes 

operações com materialidade. 
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Arresto_Presunção_Fundado receio 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo: 00213/17.6BEPNF Secção: 2ª Secção - Contencioso Tributário Data do Acórdão:14-09-
2017 Tribunal: TAF de Penafiel Relator: Ana Patrocínio Descritores: ARRESTO, REQUISITOS DA 
PROVIDÊNCIA CAUTELAR, PRESUNÇÃO LEGAL 
FACTURAÇÃO FALSA, IVA 
Sumário: 

I - A presunção prevista no n.º 5 do artigo 136.º do CPPT apenas se aplica às dívidas por 

impostos que o executado tenha obrigação de reter ou repercutir a terceiros e não haja 

entregado nos prazos legais, o que não é o caso do IVA indevidamente deduzido 

suportado em facturas falsas. 

II - Fica demonstrado o fundado receio da diminuição de garantia de cobrança de créditos 

tributáveis se a administração fiscal alega factos objectivos que traduzem indícios da 

existência de facturação falsa e que reflectem um comportamento por parte do 

contribuinte no sentido de prejudicar a Fazenda Pública através do reembolso do IVA 

que não pagou. Este comportamento à margem da lei permite prever um 

comportamento do responsável subsidiário no sentido de se furtar ao pagamento a que 

vier a ser chamado, uma vez que a actuação da sociedade teve lugar pela mão, in casu, 

da sua única gerente. 
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Prazo caducidade_Inquérito criminal 

Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte 
Processo: 00470/12.4BEPRT Secção: 2ª Secção - Contencioso Tributário Data do Acórdão: 04-05-2017 Tribunal: TAF do 
Porto Relator: Ana Patrocínio Descritores: CADUCIDADE DO DIREITO À LIQUIDAÇÃO, FALTA DE NOTIFICAÇÃO DENTRO 
DO PRAZO DE CADUCIDADE, INQUÉRITO CRIME 
IRC, OPOSIÇÃO 
Sumário: 

I - Nas situações em que a notificação do acto de liquidação nunca ocorreu ou, pelo menos, não ocorreu antes da 

instauração da execução fiscal, está-se perante uma situação de ineficácia do acto de liquidação, que constitui 

fundamento de oposição enquadrável na alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT. 

II - Nas situações em que a notificação do acto de liquidação ocorreu, mas se verifica que essa notificação foi realizada 

já depois de decorrido o prazo de caducidade do direito de liquidação, está-se perante um fundamento de oposição 

à execução fiscal enquadrável na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT. 

III - O alargamento do prazo regra de caducidade previsto no n.º 5 do artigo 45.º, da LGT, pressupõe que as correcções 

que originaram a liquidação em causa assente em factualidade material investigada no âmbito de um inquérito 

criminal. 

IV - Não se consideram abrangidos no objecto do inquérito, para efeitos de alargamento do prazo de caducidade da 

liquidação, os factos unicamente indiciados no decurso do processo mas nele não investigados. 

V - Tal é o caso se o inquérito-crime é instaurado para averiguar a relação entre determinados emitentes e utilizadores 

de facturas falsas e se vem a constatar que um outro sujeito passivo (no caso, a oponente) também contabilizou 

facturas dos mesmos emitentes em condições que indiciam a prática de crime tributário. 
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Representante 

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
Processo: 033/16 Data do Acórdão: 03-02-2016 Tribunal: 2 SECÇÃO Relator: ANA PAULA LOBO Descritores: 
NOTIFICAÇÃO 
REPRESENTANTE 
Sumário: 

I - O exercício dos direitos dos sujeitos passivos perante a Administração Tributária depende da designação de 

representante por parte do contribuinte que residente no estrangeiro ou que para ele se tendo deslocado 

temporariamente - art.º 19º da LGT. 

II - Não que tal possa significar, por ser interpretação violadora dos preceitos constitucionais que sem indicar 

um representante legal perca o contribuinte o seu direito de recorrer ou impugnar as decisões da 

Administração Tributária que lhe sejam desfavoráveis, mas que não pode valer-se dessa não indicação para 

alicerçar o seu desconhecimento das decisões que foram contra si proferidas. 

III - A Administração Tributária está obrigada a fazer ao representante indicado pelo contribuinte residente em 

Angola todas as notificações que faria a este caso residisse em território nacional, incluindo aquelas que se 

reportem a actos «pessoais». 

IV - O que se estabelece no art.º 19.º da LGT apresenta-se como uma solução equilibrada que dá tratamento 

idêntico ao que é similar e diferente ao que é dissemelhante, implementando regras que fomentam a 

certeza jurídica e permitem o exercício dos direitos sem constrangimentos desconhecidos ou 

particularmente gravosos, em conformidade com os princípios constitucionais. 
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