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Texto Integral

Texto Integral: Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencios o
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1 - RELATÓRIO
A Autoridade Tributária e Aduaneira vem recorrer para este
Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo e
Fiscal de Aveiro que julgou procedente a reclamação
apresentada por A…………, melhor identificado nos autos,
contra o despacho proferido pelo Chefe do serviço de finanças
de Feira-1 de 16-09-2016 (referido em 23) do probatório infra),
que determinou a efectiva entrega do imóvel penhorado e
vendido no âmbito da execução fiscal nº 0094200301012932.
Inconformada com o assim decidido, apresentou as respectivas
alegações de recurso a fls. 376 e seguintes depois de
formulado convite para suprir deficiências quanto ao erro de
julgamento que invoca, bem como quanto à falta de indicação
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das normas tidas como violadas, com o seguinte quadro
conclusivo:
«1. O despacho reclamado foi emitido na sequência da decisão judicial
que pôs termo ao processo de anulação de venda com o n.º
370/09.5BEAVR.
2. Com efeito, o Reclamante requereu a anulação de venda do imóvel
inscrito na matriz urbana da freguesia de Escapães, sob o artigo n.º
656, junto do TAF, que não deu provimento à sua pretensão.
3. Inconformado com o sentido da decisão do TAF, A………… recorreu
para o STA, que manteve o sentido da primeira instância.
4. O adjudicatário, na sequência do acórdão que manteve a venda,
solicitou a entrega do bem ao TAF de Aveiro, que não foi ao encontro
do seu pedido, justificando que é o OEF a entidade competente para o
fazer (vide a sentença proferida no processo com o n.º
370/09.5BEAVR-A).
5. A presente reclamação tem como objecto justamente o despacho
que ordenou a entrega do imóvel supra mencionado.
6. No entanto, a sentença que o anulou é completamente omissa em
tudo o que diz respeito ao facto de o OEF estar obrigado, por força do
artigo 205.º, n.º 2, da CRP, a entregar o bem vendido, em cumprimento
das decisões judiciais proferidas nos processos com o n.º
370/09.5BEAVR e 370/09.5BEAVR-A.
7. A sentença apenas deixa registado que devem ser esclarecidas as
dúvidas atinentes à alegada falta de citação do Reclamante que, por
sinal, se encontra documentada no processo.
8. É patente, sem margem para qualquer dúvida, que A………… veio
ao processo plúrimas vezes, perfeitamente consciente dos seus
direitos, jamais tendo sido retirada qualquer garantia em sede de
execução (vide os ditames dos artigos 165.º, n.º 1, alínea a), e 190.º,
n.º 6, do CPPT).
9. Só com a anulação da sentença recorrida poderá o OEF executar o
acórdão que não deu provimento ao recurso do Reclamante em sede
de anulação de venda, ordenando a entrega do bem a quem o adquiriu.
10. Caso assim não se entenda, importa desde já que o STA, o tribunal
que considerou a venda válida, fazendo impender sobre o OEF a
obrigação de entregar ao adjudicatário o imóvel supra mencionado,
venha dizer expressamente que este dever fica precludido com o
sentido da sentença proferida em primeira instância aos 09/10/2017, no
âmbito da presente reclamação.
Nos termos vindos de expor e nos que V. Ex.as, sempre mui
doutamente, poderão suprir, deve ser dado provimento ao presente
recurso e, em consequência, ser revogada a decisão recorrida,
considerando-se improcedente o pedido formulado na Reclamação.»

Não foram apresentadas contra alegações.
O Ministério Público, a final, emitiu parecer com o  seguinte
conteúdo:
Recurso interposto pelo representante da Fazenda Pública, sendo
recorrido A…………:
Em face do convite para suprir deficiências detetadas, sob pena de não
se conhecer das partes afetadas, o recorrente veio apenas a aditar o
artigo 205.º n.º 2, da C.R.P. na conclusão n.º 6, em que alega ser a
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sentença recorrida completamente omissa quanto a estar a obrigado a
entregar o bem em cumprimento das decisões judiciais proferidas nos
processos n.ºs 370/09.5BEAVR e 370/09.5BEAVR-A.
Consta da matéria assente que estas decisões consistiram na não
anulação da venda, com trânsito em julgado a 10-12-2015 e em ter sido
ainda decidido que o pedido de entrega do bem em causa devia ser
solicitado ao órgão de execução fiscal, por ser este o competente para
proceder à mesma.
Ora, desde logo quanto a esta última não consta que tenha ocorrido o
trânsito em julgado.
Por outro lado, ainda, a decisão de não anulação da venda, não afasta
que outras questões pudessem ainda ser colocadas e decididas, como
é a do requerimento a suscitar ao órgão de execução fiscal a falta de
citação, “susceptível de ser arguida até ao trânsito em julgado da
decisão final” conforme se sublinha na sentença ora recorrida por
referência ao art. 165.º n.ºs 1 alínea a) e 4 do C.P.P.T..
Não tendo sido questionada o entendimento tido da decisão a proferir
quanto à mesma importar ainda conhecer antes da entrega a
determinar, não resulta que a sentença recorrida seja omissa quanto a
apreciação que devesse ainda efetuar.
Concluindo:
O recurso é de improceder, sendo de confirmar o decidido.

2 - Fundamentação
O Tribunal a quo deu como provada a seguinte matéri a de
facto ( sendo os negritos e sublinhados da nossa autoria pa ra
melhor compreensão):
1) Contra o ora reclamante foi instaurado o processo de
execução fiscal (doravante PEF) n.º 009 420030101 2932 e
apensos, com vista à cobrança coerciva da dívida de coimas
fiscais e outros encargos com processos de contra-ordenação,
juros de mora, Contribuição Autárquica (doravante CA) e
Imposto Municipal sobre Imóveis tudo perfazendo o total de €
17.445,56 — cfr. fls. 38 a 47 do processo n.º 1070/16.5BEAVR
e agora juntas aos autos a fls. 200 a 207;
2) Em 15-06-2007, foi efectuada penhora de imóvel relativo ao
prédio urbano sito em ……… (Nadais), inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo n.º 656, da freguesia de Escapães,
concelho de Santa Maria da Feira e descrito na Conservatória
do Registo Predial de Santa Maria da Feira sob o n.º
00781/30019 — cfr. fls. 48 a 49 do processo n.º
1070/16.5BEAVR e agora juntas aos autos a fls. 208 a 209;
3) A penhora mencionada no ponto anterior ficou registada na
Conservatória do Registo Predial de Santa Maria da Feira
[registo n.º 00781/300197], sob a Ap. 20/20081002 - cfr. fls. 51
do processo n.º 1070/16.5BEAVR e agora juntas aos autos a
fls. 210;
4) Em 04-03-2009 foi proferido despacho a designar a venda do
imóvel identificado em 2) para o dia 15-04-2009, pelas 10:30
horas — cfr. fls. 56 do processo n.º 1070/16.5BEAVR e agora
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juntas aos autos a fls. 211;
5) Por requerimento que deu entrada no Serviço de Finanças
da Feira-1, a 11-03-2009, o ora reclamante requereu a
declaração de prescrição da coima exigida no PEF nº
0094200301012932 — cfr. fls. 57 a 59 do processo n.º
1070/16.5BEAVR, que agora se junta aos presentes autos a fls.
212 a 214;
6) Em 18-03-2009, por despacho do Chefe de Finanças da
Feira-1, foi declarada prescrita a dívida exequenda exigida no
PEF nº 0094200301012932 — cfr. fls. 62 do processo nº
1070/16.5BEAVR e que agora se junta aos presentes autos a
fls. 215;
7) A decisão mencionada na alínea antecedente foi notificada
ao ora reclamante, na pessoa da sua advogada, pelo ofício n.º
2568, datado de 27-03-2009, nos seguintes termos:
«Em face da exposição apresentada por V.Exa, e na qualidade
de Procuradora do executado acima identificado, informo que o
processo 0094200301012932, referente a coima, se encontra
prescrito. Relativamente ao processo 00942004010425 que diz
respeito a juros de mora, a prescrição ainda não ocorreu, uma
vez que ainda não decorreu o prazo de prescrição das dívidas
que deram origem aos juros em causa, por terem os
respectivos processos ficado suspensos nos termos do nº 5 do
artº 5 do Dec. Lei 124/96 a que o contribuinte aderiu. Os Juros
de mora são devidos a partir da exclusão que ocorreu em
2003.06.09, por incumprimento do plano prestacional, nessa
data, o Dec.Lei 49168/69 já tinha sido revogado, estando em
vigência o Dec. Lei 73/99 e a Lei Geral Tributária.» — cfr. fls. 63
do processo n.º 1070/16.5BEAVR e que agora se junta aos presentes
autos sob fls. 216;
8) Em 15-04-2009, procedeu-se à abertura de propostas, tendo
sido aceite aquela que foi apresentada por B…………, sendo
que, após de (sic) depositado o preço e liquidados os impostos,
foi emitido o competente título de transmissão de bens - cfr. fls.
66 e 73 do processo n.º 1070/16.5BEAVR e que agora se junta aos
presentes autos sob fls. 217 e 218;
9) Em 21-04-2009, o ora reclamante veio requerer a anulação
da venda mencionada em 8), com base em prescrição da dívida
e excesso de penhora — cfr. fls. 84 a 91 do processo n.º
1070/16.5BEAVR e que agora se junta aos presentes autos sob fls. 219
a 226;
10) O pedido de anulação de venda deu origem ao processo n.º
370/09.5SEAVR que correu termos neste TAF de Aveiro, tendo
sido proferida sentença em 22-02-2013, julgando improcedente
tal pedido - cfr. fls. 340 a 343 do processo n.º 370/09.5BEAVR e que
agora se junta aos presentes autos sob fls. 227 a 230;
11) Objecto de recurso, foi, em 12-02-2015, proferido Acórdão
pelo Supremo Tribunal Administrativo, improcedendo o recurso,
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vindo tal decisão a transitar em julgado em 10-12-2015 — cfr.
fls. 340 a 343 e 702 do processo n.º 370/09.5BEAVR e que agora se
junta aos presentes autos sob fls. 231 a 240;
12) Em 09-07-2009, por B………… foi apresentado no Serviço
de Finanças da Feira-1 o incidente de entrega de bem
adjudicado, dirigindo-o ao TAF de Aveiro, tendo corrido termos
neste Tribunal sob o n.º 370/09.5BEAVR-A - cfr. fls. 4 a 6 do
processo n.º 370/09.5BEAVR-A e que agora se junta aos presentes
autos a fls. 241 a 243;
13) Em 19-04-2016, no âmbito do processo n.º
370/09.5BEAVR-A, foi proferida sentença, indeferindo a
requerida entrega do imóvel identificado em 2), no pressuposto
de que o pedido de entrega efectiva de bens deveria ter sido
solicitado junto do órgão de execução fiscal, por ser este o
competente para tal - cfr. fls. 101 a 105 do processo n.º
370/09.5BEAVR-A e que agora se junta aos presentes autos a fls. 244
a 248;
14) Em 26-10-2015, veio o ora reclamante invocar nulida des
insanáveis no processo de execução fiscal, concreta mente,
invocando falta de citação  — cfr. fls. 29 a 37 dos autos, cujo
teor se dá aqui por integralmente reproduzido;
15) Em 15-09-2016 foi proferido o seguinte DESPACHO:
«Analisado o requerimento apresentado pela executada, a
informação que antecede, cujo teor se dá aqui como
integralmente reproduzido, verifica-se que as nulidades
invocadas foram já apreciadas em sede de pedido de anulação
de venda, pelo que não será de apreciar novamente o pedido,
de conformidade com o disposto na alínea a) do n.º 2 do art.°
56.º da LGT.
Notifique-se.» - cfr. fls. 172 do processo n.º 1070/16.5BEAVR e que
agora se junta aos presentes autos sob fls. 251;
16) Em 19-09-2016, através do ofício n.º 6428, datado de
16-09-2016, foi o ora reclamante notificado, na pessoa do seu
advogado, do despacho antecedente — cfr. 173 a 175 do
processo n.º 1070/16.5BEAVR e que agora se junta aos presentes
autos sob fls. 252 a 254;
17) Em 27-09-2016, o ora reclamante apresentou
reclamação judicial  contra o despacho mencionado em 15) —
cfr. fls. 39 a 55 dos autos;
18) A reclamação judicial mencionada na alínea anterior
correu termos neste TAF  sob o n.º 1070/16.5BEAVR, tendo,
em 29-03-2017, sido proferida sentença, na qual se concluía
pela ilegalidade do despacho reclamado e, consequentemente,
pela sua anulação, uma vez que «a questão da “nulidade por
falta de citação após da declaração de prescrição efetuada no
âmbito da execução fiscal 0094200301012932”, não foi
apreciada nem decidida pelo órgão de execução fiscal» — cfr.
fls. 258 a 274 do processo n.º 1070/16.5BEAVR, que agora se junta aos
presentes autos a fls. 264 a 280;
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19) Objecto de recurso, viria a ser proferido Acórdão pelo
Tribunal Central Administrativo do Norte, em 01-06-2017,
julgando improcedente o recurso e mantendo a decisão

recorrida - cfr. fls. 313 a 325 do processo n.º 1070/16.5BEAVR, que
agora se junta aos presentes autos sob fls. 281 a 305;
20) Em 16-06-2016, vieram os adquirentes do imóvel
penhorado e vendido nestes autos executivos, requerer a
entrega efectiva do bem — cfr. 176 e 177 do processo n.º
1070/16.5BEAVR e que agora se junta aos presentes autos a fls. 255 e
256;
21) Em 05-07-2016, foi proferido o seguinte DESPACHO:
«Face ao requerido pelo Adquirente, apresentado ao abrigo e
nos termos do nº 2 e 3 do artigo 256.º do CPPT, proceda-se à
entrega efectiva do imóvel vendido, nos termos conjugados dos
artigos 828.º 861.º e 757º, todos do CPC.
Para o efeito, notifique-se o fiel depositário para no prazo de 5
(cinco) dias apresentar os bens, sob pena de incorrer na prática
de um crime de desobediência pela não entrega.
Em caso de incumprimento, solicita-se ao Tribunal
Administrativo e Fiscal de Aveiro, decisão judicial com vista à
entrega efectiva do bem à adquirente, com recurso às
respectivas autoridades policiais, nos termos do disposto no
art.º 828.º do CPC, situação enquadrável no n.º 4. do art.º 757.º
do CPC.» - cfr. fls. 183 do processo n.º 1070/16.5BEAVR e que agora
se junta aos presentes autos a fls. 257;
22) No dia 20-07-2016 foi a ora reclamante notificada do
despacho antecedente, notificação essa com hora certa, tendo
sido dado cumprimento ao artigo 233.º do CPC, pelo ofício n.º
5375, datado de 20-07-2016 — cfr. fls. 185 a 188 do processo n.º
1070/16.5BEAVR, agora junto aos presentes autos a fls. 258 a 261;
23) Notificado para entregar o bem vendido, o executado não o
fez, pelo que, consequentemente, foi proferido, em
16-09-2016, o seguinte DESPACHO [aqui reclamado]:
«Face ao requerido pelo adquirente, entrega do imóvel
adquirido, ao abrigo e nos termos do n° 2 e 3 do artigo 256.º do
CPPT, proceda-se à sua efetivação, nos termos conjugados dos
artigos 828.º 861.º e 757º, todos do CPC,
Uma vez que o fiel depositário não procedeu voluntariamente à
entrega do bem, proceda-se:
- À requisição de força policial, territorialmente competente,
para a eventual necessidade de arrombamento de portas,
conforme despacho judicial junto aos autos;
- À notificação da adquirente/novo proprietário para estar
presente no acto e lhe ser entregue o imóvel, bem como se
fazer acompanhar de um serralheiro.
- À notificação do executado e fiel depositário das diligências
tomadas.
Designo o próximo dia 06 de outubro de 2016, pelas 10.30
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horas, como data para a realização da diligência de entrega
efetiva do bem.
Comunique-se ao Ministério Público o incumprimento do fiel
depositário na entrega do bem, conforme o disposto no art.
1187º do CC e art.º 771º do CPC.» - cfr. fls. 28 dos autos;
24) Deste despacho foi o ora reclamante notificado através do
ofício n.º 6497, datado de 20-09-2016, apresentando a
presente reclamação judicial  — cfr. fls. 191 e 192 do processo n.º
1070/16.5BEAVR, que agora se junta aos presentes autos a fls. 262 e
263, bem como de fls. 11 a 25 dos autos;
25) Em cumprimento do determinado pelo tribunal [vide pontos
18) e 19) do probatório], foi reapreciado o requerimento
aludido em 14), por despacho de 25-08-2017 , indeferindo o
requerido — cfr. fls. 23 a 29 do processo n.º 883/17.5BEAVR, que
agora se junta aos presentes autos a fls. 309 a 312, cujo teor se dá aqui
por integralmente reproduzido;
26) Notificado da decisão que antecede, veio o ora reclamante
deduzir reclamação judicial, em 12-09-2017, a qual corre
termos neste TAF sob o número 883/17.5BEAVR — cfr. fls. 4 e
seguintes do processo n.º 883/17.5BEAVR, que agora se junta aos
presentes autos a fls. 313 a 330.
3- DO DIREITO
Fundamentação jurídica da sentença recorrida que se
apresenta por extracto:
“O reclamante, notificado do despacho datado de 16 de Setembro de
2016, proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Feira-1, o qual
determinou a efectiva entrega efectiva do bem imóvel penhorado e
vendido no âmbito da execução fiscal n.º 00942003010129932 e
apensos, ao seu adquirente, se necessário com o auxílio das forças
policiais e com este despacho não se conformando, vem apresentar a
presente reclamação judicial, peticionando, a final, a anulação do
despacho reclamado.
Para tanto, sustenta a sua pretensão dizendo, em suma, que:
- Não existe qualquer despacho judicial ordenando o arrombamento de
portas nem para o recurso ao auxílio das forças policiais, sendo que,
em ambos os casos, carecem de despacho judicial;
- O Chefe de Finanças não tem competência legal para proceder ao
despejo de prédios arrendados;
- A Lei n. 13/2016, de 23 de Maio, veio proteger a casa de morada de
família, sendo que tal diploma é aplicável a todos os processos
executivos que se encontrem pendentes à data da sua entrada em
vigor, pelo que, sendo o imóvel a entregar a casa de morada de família
do executado, será ilegal a determinação da entrega do mesmo;
- No processo de execução n.º 0094200301012932 e apensos deu
entrada em 26-10-2015, requerimento no qual se invocava nulidades
insanáveis no processo de execução fiscal, concretamente a falta de
citação, sobre o qual o órgão de execução fiscal não se pronunciou
expressamente, apenas dizendo que as nulidades invocadas já foram
suscitadas em sede de anulação de venda, não as conhecendo
novamente, omitindo assim a devida pronúncia e, ainda, omitindo dos
autos tal requerimento, que dele não consta no seu lugar próprio,
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devendo ser responsabilizado pelos actos ilícitos cometidos no
exercício das suas funções.
Vejamos, então.
Está em causa saber se o despacho datado de 16 de Setembro de
2016, proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Feira-1, o qual
determinou a efectiva entrega efectiva do bem imóvel penhorado e
vendido no âmbito da execução fiscal n.º 0094200301012932 e
apensos, ao seu adquirente, se necessário com o auxílio das forças
policiais é, ou não, ilegal.
Sendo que, podemos já adiantar que sim.
Isto porque, o despacho reclamado foi proferido quando já estava
pendente e ainda não decidido o requerimento apresentado pelo ora
reclamante no qual invocava a falta de citação.
Ora, tal questão revela-se de fulcral importância, uma vez que, em caso
de procedência da nulidade processual por falta de citação, desde que,
obviamente, tal seja susceptível de prejudicar a defesa do interessado,
a consequência será a anulação dos termos subsequentes do processo
que deles dependam absolutamente, nos termos do artigo 165.º. n.º 2,
do CPPT.
Recorde-se que a falta de citação, quando possa prejudicar a defesa do
interessado, constitui uma nulidade insanável em processo de
execução fiscal, de conhecimento oficioso, susceptível de ser arguida
até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. artigo 165.º n.º 1, alínea
a) e 4, do CPPT].
Quer isto dizer que a falta de citação pode ser suscitada até que seja
posto termo ao processo de execução fiscal.
Sendo que, no caso em concreto, tal questão foi suscitada no
requerimento apresentado em 27-10-2015 [cfr. facto 14) da matéria
assente].
Aquando da emissão do despacho reclamado, datado de 15-09-2016
[veja-se facto 23) do probatório], estava, ainda, pendente saber se o
órgão de execução fiscal tinha (ou não) que se pronunciar sobre o
fundo (rectius mérito) desse requerimento.
Tenha-se em atenção que o órgão de execução fiscal apenas tinha dito
que, as nulidades suscitadas nesse requerimento já o haviam sido
suscitadas em sede de anulação de venda, pelo que não as iria
conhecer novamente [cfr. resulta do ponto 15) da factualidade apurada].
Acontece que, objecto de reclamação judicial, o tribunal viria a entender
que o órgão de execução fiscal tinha, mesmo, que se pronunciar sobre
o requerimento entrado em 27-10-2015 [cfr. decorre dos factos 18) e
19) da matéria assente].
Tal pronúncia apenas veio a suceder em 25-08-2017, indeferindo a
pretensão do ora reclamante, concluindo, pois, não existirem as
nulidades invocadas, concretamente, a falta de citação [cfr. facto 25) do
probatório], estando, actualmente, pendente reclamação judicial contra
esse despacho de indeferimento [cfr. sobressai do ponto 26) da
apurada].
Quer isto dizer que o despacho reclamado é extemporâneo. Em bom
rigor, tal despacho, mesmo hoje, seria extemporâneo.
É que, a determinação da entrega efectiva do bem imóvel vendido, com
recurso ao auxílio das forças policiais está dependente da decisão que
venha a recair sobre a verificação, ou não, da suscitada falta de citação
e, em caso afirmativo, de saber quais os seus efeitos, isto é,
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concretamente se prejudicou, ou não, a defesa do interessado para que
daí se extraiam as suas consequências [de anulação do processado].
Não estando, ainda, decidida tal questão, não poderia ser determinada
a entrega efectiva do imóvel em causa, pois que, a existir falta de
citação, poder-se-á, em última análise, ter que anular a venda
efectuada.

Sendo certo que, caso se venha a considerar que não se verifica a falta
de citação invocada e nada mais obste, então poderá o órgão de
execução fiscal promover a entrega efectiva do bem imóvel em causa,
sempre em cumprimento das formalidades e preceitos legais,
concretamente, o disposto no artigo 757.º, do Código de Processo Civil
recorrendo previamente ao tribunal, no caso previsto no n.º 4 do artigo
757.º, do CPC.
Ante o exposto, impõe-se concluir pela anulação do despacho
reclamado, o que se determinará a final (…)”

DECIDINDO NESTE STA

A Fazenda Pública vem discordar da sentença de 1ª Instância
datada de 09/10/2017 que julgou procedente a reclamação
apresentada em 30/09/2016 e anulou o despacho reclamado de
16/09/2016 o qual determinou a entrega do imóvel vendido em
execução fiscal ao adjudicatário
Invoca discordância quanto ao decidido nos termos supra
destacados sendo que suscita ainda a ocorrência de nulidade
por omissão de pronúncia.
Foi proferido despacho de sustentação em que se afasta ter
sido cometida a referida omissão de pronúncia.
Começando pela alegada omissão de pronúncia.
Em sustentação a Meritíssima Juíza deixou expresso a fls. 365:
“A recorrente, além de erro de julgamento, vem alegar omissão de
pronúncia, concretamente dizendo que a sentença é completamente
omissa «em tudo o que diz respeito ao facto de o OEF estar obrigado a
entregar o bem em cumprimento das decisões judiciais proferidas nos
processos com o n.º 370/09.5BEAVR e 370/09.5BEAVR-A» [conclusão
6. das alegações de recurso].
Em primeiro lugar, existe omissão de pronúncia quando, estando
obrigado, o tribunal não se pronuncia sobre as questões que lhe são
colocadas.
No caso versado, discutia-se a legalidade do acto que determinou a
entrega efectiva do bem imóvel penhorado no âmbito da execução
fiscal nº 0094200301012932 e apensos, ao seu adquirente, se
necessário com o auxílio das forças policiais.
Sendo que o reclamante sustentava a sua pretensão, alegando, em
suma, o seguinte:
- Não existe qualquer despacho judicial a ordenar o arrombamento das
portas nem para o recurso ao auxílio das forças policiais, sendo que,
em ambos os casos, carecem de despacho judicial, não tendo o Chefe
de Finanças competência legal para proceder ao despejo de prédios
arrendados;
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- A Lei n.º 13/2016, de 23 de Maio, veio proteger a casa de morada de
família e é aplicável ao caso em concreto, pelo que é ilegal a decisão a
determinar a entrega do imóvel vendido, por este ser a casa de morada
de família do executado;
- O executado invocou nulidades insanáveis, concretamente por falta de
citação, no requerimento que dirigiu ao processo de execução fiscal n.º
0094200301012932 e apensos e que deu entrada no Serviço de
Finanças (doravante SF) em 26-10-2015, sendo que sobre tal
requerimento não houve uma pronúncia expressa por parte do SF,
apenas dizendo que as nulidades invocadas já tinham sido suscitadas
em sede de anulação de venda, pelo que as não conhecia novamente,
omitindo assim a devida pronúncia.
Ora, era sobre esta pretensão e com base nestes fundamentos que o
tribunal tinha que se pronunciar, o que fez, dizendo que a entrega
efectiva do imóvel foi extemporaneamente determinada, na medida em
que apenas poderia ser levada a cabo após ter sido apreciada a
questão, aliás já anteriormente colocada, de saber se o executado tinha
(ou não) sido citado para a execução fiscal nº 0094200301012932 e
apensos e a relevância dessa conclusão, designadamente quanto ao
prejuízo para a defesa do mesmo, questão essa que se encontrava em
discussão na reclamação judicial aludida no ponto 26) da matéria
assente, concluindo pela anulação do despacho reclamado.
Assim, tendo o tribunal emitido pronúncia sobre as questões que lhe
foram suscitadas, é nosso entendimento que a sentença proferida nos
presentes autos não padece do vício de nulidade que a recorrente lhe
assaca”.

E, tem toda a razão a Ma Juíza no que afirma no seu despacho
de sustentação. A pronúncia foi efectuada na medida
necessária, sendo que o julgamento afirmado de
extemporaneidade do despacho reclamado não impunha que
se fosse mais além. Ora, só ocorre nulidade da sentença se
esta não se pronunciar sobre as questões que lhe foram
apresentadas ou se o seu conhecimento ficar prejudicado pelo
julgamento de outras o que sucedeu no caso dos autos.
Improcede pois a arguição da nulidade da sentença por
omissão de pronúncia.

Vejamos agora o acerto, ou não, do julgamento efectuado.

Face à pendência de outra reclamação intentada em
12/09/2017 (vide fls. 313 e segs dos autos) contra o despacho
de 25 de Agosto de 2017 proferido pelo Sr. Chefe do Serviço de
Finanças de Feira-1 o qual na sequência do acórdão do TCA-
Norte de 01/06/2017 reapreciou o requerimento aludido em
14) do probatório e considerou além do mais que: “não se
verifica qualquer das nulidades invocadas no requerimento
apresentado em 26/10/2015, pelo executado”; sendo que
naquela reclamação se salienta que o dito despacho “nem
sequer se pronuncia sobre a nulidade insanável de falta de
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citação” pedindo-se, a final, que seja anulado o referido
despacho com todas as consequências legais.

Ora, estando pendente esta outra reclamação destinada a
apreciar se ocorreu falta de citação do executado suscitada
perante o órgão de execução fiscal é óbvio que a decisão
recorrida não podia deixar de considerar extemporâneo, como
considerou, o despacho ora reclamado até porque desde
26/10/2015, o executado suscitara nulidades insanáveis. Aliás,
esta fundamentação nem sequer é verdadeiramente atacada no
presente recurso tendo a recorrente, como bem observa o Mº
Pº neste STA, vindo, após ter sido convidada por despacho do
ora relator a indicar as normas violadas pela sentença
recorrida, apenas referenciar o artº 205º nº 2 da CRP alegando
ser a sentença completamente omissa quanto a estar o OEF
obrigado a entregar o bem em cumprimento das decisões
proferidas nos processos 370/09.5BEAVR e 370/09.5BEAVR–
A.
Está pois em causa a oportunidade do despacho aqui sindicado
de 16/09/2016 e aqui não ocorrem dúvidas de que o mesmo
não podia ainda ser proferido, na altura em que o foi, face à
pendência de um requerimento no qual o executado invocava a
falta de citação (requerimento de 27/10/2015 sobre o qual só
em 25/08/2017 ocorreu pronúncia por parte do OEF). Esta
pronúncia suscitou uma reclamação do executado, ainda não
decidida, e que a verificar-se que possa prejudicar a defesa do
executado e a ser procedente tem as consequências próprias
previstas na lei relativas às regras gerais sobre a nulidade dos
actos sendo sempre de ponderar também a ocorrência do seu
eventual suprimento.
Assim sendo, a sentença recorrida não merece censura e é de
confirmar pois que, concordamos que a determinação da
entrega efectiva do bem imóvel está dependente da decisão
que venha a recair na reclamação que, nos presentes autos se
indica estar pendente, sobre a verificação ou não da suscitada
falta de citação.
4-DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar
provimento ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas a cargo da recorrente.
Lisboa, 7 de Fevereiro de 2018. - Ascensão Lopes (relator) -
Ana Paula Lobo - António Pimpão.
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