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I – A…, com os sinais dos autos, veio intentar acção 



administrativa especial contra o Ministério das 
Finanças pedindo que este fosse condenado a 
praticar o acto legalmente devido, em substituição 
total do acto praticado, que indeferira o seu pedido 
de utilização do saldo credor a seu favor e em 
excesso na dação em pagamento. 
Por sentença da Mma. Juíza do Tribunal Tributário 
de Lisboa foi a acção julgada procedente, por o acto 
que considerou inexistente a existência de um saldo 
credor a favor da autora se encontrar ferido do vício 
de violação de lei, e, em consequência, condenada a 
Administração Tributária a considerar a existência de 
um saldo credor a favor da autora no montante de € 
53.350,90, que poderá ser por esta utilizado para 
pagamento de impostos vencidos até 19/09/2003, 
desde que tenha comunicado à entidade a quem o 
pagamento devia ser efectuado a vontade de utilizar 
o crédito, nos trinta dias que antecedem esse 
pagamento. 
Não se conformando com tal decisão, dela vem 
agora o Director de Finanças Adjunto de Lisboa 
interpor recurso para este Tribunal, formulando as 
seguintes conclusões: 
1. O despacho proferido pelo Director de Finanças 
Adjunto sobre a informação n.º 8/2007 é apenas a 
orientação interna que o Chefe de Serviços de 
Finanças deve observar e, como é evidente, baseia-
se no que diz o despacho conjunto de 14.05.98. 
2. Foi o despacho conjunto proferido pelos 
Secretários de Estado para os Assuntos Fiscais e da 
Segurança Social e das Relações Laborais, datado 
de 1998-05-14 que aceitou e definiu a maneira como 
as dívidas seriam pagas entre os devedores, como 
se escreve naquela informação n.º 8/07. 
3. Do que não há dúvidas, é que o despacho só 
contemplou que a dação aceite pelo valor de € 
622.200,50 se destinasse ao pagamento de 
outras dívidas para além das da empresa B…, C… 
e de D…, quantificadas no montante de € 
568.849,60, que seriam pagas primeiramente, e 
posteriormente as dívidas de natureza fiscal e 
Segurança Social da empresa A… e se porventura 
ficassem por regularizar relativamente a estas 
dívidas cujo prazo de cobrança legal fosse 
anterior a 31/07/1996 conceder-se-lhe-ia o 



pagamento em prestações ao abrigo do decreto-lei 
n.º 124/96, de 10/8. 
4. Daí que se tivesse invocado que não estávamos 
em presença de qualquer indeferimento, uma vez 
que da informação não consta qualquer análise do 
pedido, mas apenas e tão só a explicitação do teor 
do despacho conjunto proferido pelos Secretários de 
Estado para os Assuntos Fiscais e da Segurança 
Social e das Relações Laborais, datado de 
1998.05.14. 
5. Por não se estar em presença de acto que 
indeferisse um qualquer pedido, dado que a situação 
do contribuinte, toda ela, estava definida no 
despacho conjunto, é que não tinha que haver 
audiência prévia nem o Mmo. Juiz “a quo” perdeu 
tempo a analisar esse vício invocado pelo A.. 
6. Muito embora os requerimentos do contribuinte 
tivessem sido entregues em sede de pagamento 
voluntário de liquidação, só vieram a ser apreciados 
na pendência da execução fiscal. 
7. Face ao estatuído no art.º 149.º do CPPT, a única 
entidade com competência para proferir decisões em 
sede de execução fiscal é o Chefe do Serviço de 
Finanças, enquanto órgão de execução fiscal. 
8. Como se retira de todo o art.º 201.º do CPPT, 
designadamente do n.º 1 – “nos processos de 
execução fiscal o executado ou terceiro podem, no 
prazo de oposição, requerer … a extinção da dívida 
exequenda e acrescidos, com a dação em 
pagamento de bens móveis ou imóveis, nas 
seguintes condições: Os bens dados em 
pagamento não terem valor superior à dívida 
exequenda e acrescidos, salvo os casos de se 
demonstrar a possibilidade de imediata utilização 
dos referidos bens para fins de interesse público ou 
social, ou de a dação se efectuar no âmbito do 
processo conducente à celebração de acordo de 
recuperação de crédito do Estado.”. 
9. Donde, a nosso ver, o despacho proferido pelo 
Director de Finanças Adjunto naquela informação n.º 
8/2007 é apenas a orientação interna que o chefe 
de serviços de Finanças deve observar. 
10. A A. deveria ter ido à execução fiscal e ter 
utilizado a reclamação como meio próprio para 
defesa dos seus interesses, de acordo com o 



estatuído no artigo 276.º do CPPT. 
11. A questão a saber é se da dação formalizada 
naquela data resultou ou não, nos termos do 
acordado entre as partes, um saldo a favor da A.. 
12. Conforme estatui o artigo 201.º e segts. do 
CPPT, os bens oferecidos em pagamento não 
podem ter valor superior à dívida exequenda e 
acrescidos, salvo se se demonstrar a possibilidade 
de imediata utilização dos referidos bens para fins 
de interesse público ou social, ou no caso da dação 
ser efectuada no âmbito de processo conducente à 
celebração de acordo de recuperação de crédito do 
Estado (n.º 1, al. b) do art.º 201.º do CPPT). 
13. Donde, é claro que o acordado na dação, como 
se refere na informação n.º 8/2007, afecta o 
hipotético remanescente “apenas” à regularização 
da dívida dos quatro contribuintes mencionados no 
despacho, assim como se prevê a insuficiência do 
montante da dação para fazer face à totalidade das 
dívidas de prazo de cobrança legal anterior a 
31.07.1996, existentes em nome da A…, 
concedendo, nesse caso, ainda a possibilidade de 
efectuar esse pagamento com recurso ao 
pagamento em prestações ao abrigo do decreto-lei 
n.º 124/96, de 10.8. 
14. Pelo que, face ao exposto, não existe qualquer 
saldo credor susceptível ser utilizado nos termos do 
n.º 9 do artigo 201.º do CPPT. 
Não foram apresentadas contra-alegações. 
Notificado o Exmo. Magistrado do MP junto deste 
Tribunal para, querendo, se pronunciar, nos termos 
do art.º 146.º, n.º 1 do CPTA, o mesmo veio informar 
que não se pronuncia sobre o mérito do recurso, por 
entender que a relação jurídico-material 
controvertida não implica direitos fundamentais dos 
cidadãos, interesses públicos especialmente 
relevantes ou valores constitucionalmente protegidos 
como a saúde pública, o ambiente, o ordenamento 
do território, a qualidade de vida, o património 
cultural e os bens do Estado, das Regiões 
Autónomas e das autarquias locais. 
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir. 
II – Mostram-se assentes os seguintes factos: 
1. Por requerimento de 31/01/1997, a B…, requereu 
o pagamento das suas dívidas no montante global 



de 35.167.874$00, incluindo juros compensatórios, 
ao abrigo do regime de regularização de dívidas 
previsto no art.º 14.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 124/96, 
de 10/08, desde logo pedindo que as mesmas 
fossem pagas através de dação em pagamento de 
imóvel da A. (cfr. doc. junto a fls. 275 a 286 do 
processo instrutor junto aos autos); 
2. Por requerimento de 29/01/1997, C… requereu o 
pagamento das suas dívidas no montante global de 
Esc. 6.746.376$00, incluindo juros compensatórios, 
ao abrigo do regime de regularização de dívidas 
previsto no art.º 14.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 124/96, 
de 10/08, desde logo pedindo que as mesmas 
fossem pagas através de dação em pagamento de 
imóvel da A. (cfr. doc. junto a fls. 287 a 292 do 
processo instrutor junto aos autos); 
3. Por requerimento de 29/01/1997, D… requereu o 
pagamento das suas dívidas no montante global de 
Esc. 6.524.181$00, incluindo juros compensatórios, 
ao abrigo do regime de regularização de dívidas 
previsto no art.º 14.º, n.º 1 do Decreto-lei n.º 124/96, 
de 10/08, desde logo pedindo que as mesmas 
fossem pagas através de dação em pagamento de 
imóvel da A. (cfr. doc. junto a fls. 293 a 299 do 
processo instrutor junto aos autos); 
4. Por ofício de 26/05/1998, da Direcção de Serviços 
de Justiça Tributária, foi comunicado à Direcção de 
Finanças de Lisboa que o pedido de dação em 
pagamento para extinção das dívidas ao abrigo do 
Decreto-lei n.º 124/96, de 10/08, foi deferido por 
despacho conjunto pelo Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais e da Segurança Social e das 
Relações Laborais, através do qual foi sancionado o 
seguinte entendimento: “(…) É aceite a dação em 
pagamento do imóvel sito na Rua …, n.º … – …, 
freguesia do Prior Velho, inscrito na respectiva 
matriz predial urbana sob o art.º 405 – fracção D, 
pertencente a A…, contribuinte n.º …, com sede na 
Rua …, n.º … – 2.º, Prior Velho, para regularização 
das dívidas à Fazenda Nacional e à Segurança 
Social das empresas: A..., contribuinte n.º …, com 
sede na Rua …, n.º … – …, Prior Velho; B…., NIPC 
…, com sede na Rua …, n.º … – …, Prior Velho; 
C…, NIF …, com residência na Rua …, n.º … – …, 
Lisboa; D…, NIF …, com residência na Rua …, n.º 



…, Lisboa. 2. Ao bem aceite em pagamento é 
atribuído o valor de 124.740.000$00. 3. O produto da 
dação será aplicado em primeiro lugar ao 
pagamento das dívidas à Fazenda Nacional e à 
Segurança Social das empresas B…, D… e C…, 
apuradas a partir do requerimento formulado pelas 
próprias empresas e dos elementos fornecidos pela 
4.ª Repartição de Finanças do concelho de Loures 
através do seu ofício n.º 4686, de 97.09.23, e da 
Repartição de Finanças do 12.º Bairro Fiscal de 
Lisboa, através do seu ofício n.º 8175, de 97.10.07, 
e do IGFSS, através do ofício n.º 13464, de 
97.10.17, que se encontram juntos ao processo, 
sendo o remanescente para a extinção das dívidas 
de natureza fiscal e à Segurança Social da empresa 
A… e se porventura ficarem por regularizar 
relativamente a esta última empresa dívidas cujo 
prazo de cobrança legal seja inferior a 31/07/96 
conceder-se-lhe-á o pagamento em prestações ao 
abrigo do citado Decreto-Lei n.º 124/96, de 10/08. 4. 
Na extinção ou redução das dívidas deverá ser 
observado o n.º 4 do art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 
124/96, de 10 de Agosto (…)” (cfr. doc. junto a fls. 10 
e 11 do processo instrutor junto aos autos); 
5. Em 18/09/1998, foi assinado o “Auto de Dação em 
Pagamento” no Serviço de Finanças de Loures 4, 
tendo estado presentes C… e D…, em nome próprio 
e na qualidade de sócios gerentes e administradores 
em exercício e em representação das firmas A…., 
B..., do qual consta que: “(…) As dívidas em causa 
mencionadas no despacho conjunto exarado, a 
98/05/14, por Suas Excelências os Secretários de 
Estado dos Assuntos Fiscais e da Segurança Social, 
foram apuradas nestes Serviços com os nossos 
elementos e os fornecidos pela Segurança Social e 
pela Repartição de Finanças do 12.º Bairro Fiscal de 
Lisboa, esta quanto às dívidas pessoais do seus 
sócios, encontrando-se todas qualificadas e 
quantificadas no montante de 114.044.104$00 
(Anexo 1). 2. PRÉDIO EM DAÇÃO: - Fracção 
autónoma designada pela letra “D”, constituída pelo 
2.º andar, do prédio urbano sito na Rua da …, n.º …, 
gaveto para a Rua de …, Prior Velho, inscrito na 
respectiva matriz predial da freguesia do Prior Velho, 
concelho de Loures, sob o artigo 405, com o valor 



patrimonial de 27.855.360$00, encontrando-se 
registada na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures, sob o n.º 00106 da freguesia do Prior Velho, 
descrita anteriormente sob o n.º 00233 da freguesia 
de Sacavém (Anexo 2 e 3) (…) O imóvel dado em 
pagamento foi avaliado, nos termos e para os efeitos 
do artigo 284.º do CPT pelo valor de 
140.000.000$00 e aceite para dação por 
124.740.000$00 (cento e vinte e quatro milhões, 
setecentos e quarenta mil escudos), destinando-se o 
produto da presente dação ao cumprimento do 
estabelecido nos pontos 3 e 4 do já referido 
despacho conjunto (Anexo 4). (…)” (cfr. doc. junto a 
fls. 13 e 14 do processo instrutor junto aos autos, 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido); 
6. Em 18/01/1999, foi emitida pelo Serviço de 
Finanças de Loures 4 uma declaração de acordo 
com a qual as dívidas à data da dação em 
pagamento identificada no ponto anterior eram as 
seguintes: A…., NIPC … de Esc. 81.599.159$00; 
B..., NIPC … de Esc. 25.348.808$00; C…, NIF … de 
Esc. 3.223.270$00 e D…, NIF … de Esc. 
3.872.867$00, sendo o total das dívidas de Esc. 
114.044104$00, o valor da dação de Esc. 
124.740.000$00, havendo um crédito de imposto a 
favor da firma dadora – A… de 10.695.896$00 que 
se destina ao pagamento de quaisquer dívidas dos 
executados supra (cfr. doc. junto a fls. 28 dos autos);
7. Em 13/11/2000, a A. dirigiu um pedido ao Chefe 
do Serviço de Finanças de Loures 4, do qual consta 
o seguinte: “(…) tendo de efectuar a entrega do 
imposto IVA, referente ao período de 01/07/00 a 
30/09/2000, no valor de Esc. 242.930$00 (duzentos 
e quarenta e dois mil novecentos e trinta escudos) 
vem requerer a V. Ex.ª que o referido valor seja pago 
à Direcção-Geral do Tesouro através do saldo 
credor, que esta Empresa detém nessa Repartição 
de Finanças referente à Dação em pagamento 
efectuada ao abrigo do Plano Mateus. (…)” (cfr. doc. 
junto a fls. 34 do processo instrutor junto aos autos);
8. Em data que não se pode precisar foi elaborada a 
informação n.º 2058/2002, da Direcção de Serviços 
de Justiça Tributária, da qual consta que: “(…) em 
que solicita reembolso do montante de 185.638,44 € 
relativo a uma restituição por revisão oficiosa de 



uma liquidação adicional de IRC do exercício de 
1989. 2. Alega para tanto e em síntese que: 2.1 A 
liquidação pelo sistema informático do respectivo 
DC, referente a esta restituição já teve lugar em 
2002.02.27, pela liquidação n.º 8920001997; 2.2 O 
reembolso resultante de tal liquidação provocou a 
anulação de uma dívida existente no sistema 
informático do mesmo ano e do mesmo valor que já 
se encontra paga conforme certidão de dívida 
emitida pela Repartição de Finanças competente; 
2.3 Enquanto aguardava o resultado da reclamação 
a referida dívida foi paga por dação em pagamento 
de um imóvel a qual foi aceite por Despacho 
conjunto de Suas Excelências os Secretários de 
Estado dos Assuntos Fiscais e da Segurança Social 
e das Relações Laborais. (…) 4. O auto de dação foi 
lavrado em 18.09.98, extinguindo-se as dívidas ao 
Estado e à Segurança Social, tendo ficado com um 
crédito no montante de Esc. 10.695.896$00. (…)” 
(cfr. doc. junto a fls. 249 do processo instrutor junto 
aos autos); 
9. Em 13/12/2006, foi informada a Divisão de Gestão 
da Divida Executiva da Direcção de Finanças de 
Lisboa, pelo Serviço de Finanças de Loures 4, que: 
“(...) Conforme solicitado no ofício em referência, 
informo V. Ex.ª que relativamente ao reembolso n.º 
2003/2586688, no valor de € 185.638,44, foi 
efectivamente restituído ao contribuinte, por decisão 
do Chefe deste Serviço, de 30/12/2003, pago por 
cheque n.º 6117132679 em 23/01/2004. Mais se 
informa que, em relação ao solicitado no ponto ii) e 
relativo à restituição do remanescente, resultante da 
dação efectuada ao abrigo do pagamento em 
prestações especial, de harmonia com o Dec.-Lei 
124/96, de 10/08, não foi restituído qualquer valor 
por este Serviço de Finanças. A fim de ser proferida 
decisão e para tratamento em conjunto sobre os 
pedidos efectuados pelo contribuinte, junto se 
enviam 40 documentos conforme relação anexa 
(…)” (cfr. doc. junto a fls. 32 do processo instrutor 
junto aos autos); 
10. Em 28/12/2006, foi dirigido ao Director de 
Serviços de Justiça Tributária, pela Divisão de 
Gestão da Dívida Executiva, um ofício com o 
seguinte teor: “(…) A….. Em 2006/09/29, foi 



entregue, pelo contribuinte supra identificado, junto 
do Serviço de Finanças de Loures 4 – Sacavém, 
requerimento a solicitar a utilização do credor da 
dação em pagamento efectuada ao abrigo do Plano 
Mateus (Decreto-Lei n.º 124/96, de 10/08), para 
cumprimento da obrigação estipulada na alínea a) 
do n.º 1 do art.º 96.º do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC). 
Sucede, no entanto, que, tanto no Auto de Dação 
em Pagamento, lavrado em 1998/09/18, bem como, 
do Despacho conjunto de 1998/05/14 dos 
Secretários de Estado para os Assuntos Fiscais e da 
Segurança Social e das Relações Laborais, pelo 
qual, a referida dação em pagamento foi aceite, não 
é feita qualquer referência à existência de crédito 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
201.º, n.º 9 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário (CPPT). Não obstante, através da 
informação n.º 2058/2002, elaborada por esta 
Direcção de Serviços, no âmbito do processo n.º 
43001100297, no seu ponto 4, afere-se que, do auto 
de dação lavrado em 1998/09/18 resultou um 
crédito, a favor do contribuinte supra no montante de 
Esc. 10.695.896$00. 
Assim, para efeitos duma boa análise por esta 
Direcção de Finanças de Lisboa – Divisão de Gestão 
da Divida Executiva, do ora peticionado pelo 
contribuinte supra, solicita-se a V. Ex.ª se digne a 
esclarecer se, no âmbito do processo de dação em 
pagamento, resultou a favor do mesmo algum saldo 
credor, e em caso afirmativo qual o montante desse 
crédito. (…)” (cfr. doc. junto a fls. 30 do processo 
instrutor junto aos autos); 
11. Em 08/01/2007, foi elaborada a informação n.º 
8/2007, da Divisão de Gestão da Divida Executiva, 
de acordo com a qual não resulta da Dação em 
pagamento qualquer crédito de imposto a favor da A. 
(cfr. doc. junto a fls. 13 a 19 dos autos, cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido); 
12. Em 23/01/2007, sobre a informação identificada 
no ponto anterior recaiu o seguinte Parecer do Chefe 
de Equipa: “Confirmo a informação infra, concluindo-
se do seu conteúdo que não existe nem nunca 
existiu qualquer saldo credor constituído a favor da 
requerente, em virtude da dação em pagamento 



efectuada no âmbito do Dec.-Lei n.º 124/96, de 
10/08. Nesta conformidade torna-se desnecessária 
qualquer análise ou pronúncia sobre os diversos 
pedidos de encontro de contas entre os diversos 
impostos a pagar e o pretenso saldo credor. Propõe-
se assim a remessa de todo o expediente ao Serviço 
de Finanças de Loures 4 para que notifique a 
exponente da sorte do seu pedido, devendo ainda 
informá-la da sua real situação tributária e da melhor 
forma da regularizar. Deverá ainda o serviço em 
causa tramitar as execuções fiscais com a 
celeridade que se impõe, devendo ter especial 
atenção ao imperativo legal de compensar os 
reembolsos surgidos com as dívidas fiscais 
existentes. (…)” (cfr. doc. junto a fls. 13 dos autos); 
13. O Chefe de Divisão, em 24/01/2007, afirma: 
“Concordo. À C.D.” (cfr. doc. junto a fls. 3 do 
processo instrutor junto aos autos). 
14. Em 25/01/2007, foi proferido, sobre a informação 
identificada em 11 o seguinte despacho: “Concordo. 
Proceda-se como proposto. Lx. 2007.01.25, 
assinatura ilegível, …, Director de Finanças Adjunto” 
(cfr. doc. junto a fls. 13 dos autos); 
15. Em 26/01/2007, foi remetido pela Divisão de 
Gestão da Dívida Executiva, ofício ao Serviço de 
Finanças de Loures 4 com o seguinte teor: “Assunto: 
Remessa de informação – da existência de saldo 
credor em dação em pagamento – nome: A…. – 
Em cumprimento do despacho do Director de 
Finanças Adjunto de 2007-01-25, junto se remete a 
V. Ex.ª cópia da Informação n.º 008/2007, relativa ao 
assunto em epígrafe, bem como, todo o expediente 
conexo, para conhecimento desses Serviços e 
correspondente notificação ao exponente supra 
identificado. Com os melhores cumprimentos. Pel´o 
Chefe de Divisão, assinatura ilegível, …” (cfr. doc. 
junto a fls. 2 do processo instrutor junto aos autos); 
16. Por ofício de 02/02/2007, do Serviço de Finanças 
de Loures 4, foi a A. notificada do despacho 
identificado no ponto anterior com a indicação de 
que fica também notificado para proceder ao 
pagamento das importâncias que se encontram em 
dívida (cfr. doc. junto a fls. 12 dos autos); 
17. Em 08/03/2007, foi emitida uma certidão pelo 
Serviço de Finanças de Loures 4, de acordo com a 



qual as dívidas da A…, respeitantes aos cinco anos 
seguintes ao auto de dação em pagamento são no 
montante total de € 30.089,41 (cfr. doc. junto a fls. 
26 e 27 dos autos). 
III – Vem o presente recurso interposto pela FP da 
sentença da Mma. Juíza do TT de Lisboa que julgou 
procedente a presente acção administrativa 
especial, condenando a AT a considerar a existência 
de um saldo credor a favor da autora, ora recorrida, 
no montante de € 53.350,90, que poderá ser por 
esta utilizado para pagamento de impostos vencidos 
até 19/09/2003, desde que tenha comunicado a 
vontade de o utilizar previamente, no prazo de trinta 
dias, à entidade a quem o pagamento devia ser 
efectuado. 
Suscita a recorrente, desde logo, a impropriedade do 
meio utilizado pela ora recorrida para defesa dos 
seus direitos, porquanto, de acordo com o artigo 
276.º do CPPT, deveria a mesma ter deduzido 
reclamação na execução fiscal respectiva. 
Não há dúvida que a reclamação prevista no citado 
artigo 276.º do CPPT é o meio processual adequado 
para impugnação da generalidade de actos 
materialmente administrativos praticados no âmbito 
do processo de execução fiscal, designadamente 
aqueles que são praticados por entidades diferentes 
do órgão da execução fiscal, na sequência de 
procedimentos tributários autónomos, que correm 
paralelamente ao processo de execução fiscal e em 
conexão com ele, como é o caso do pedido de 
pagamento em prestações e do pedido de dação em 
pagamento formulado após a instauração do 
processo de execução fiscal. 
Sucede que, no caso em apreço, como a própria 
recorrente refere na conclusão 6.ª das suas 
alegações, ainda que a recorrida tenha vindo 
suscitar a questão do seu crédito resultante da 
dação em pagamento anterior ainda em sede de 
pagamento voluntário de liquidação, tais 
requerimentos só vieram a ser apreciados na 
pendência da execução fiscal já que tais pedidos 
não suspenderam a cobrança da obrigação tributária 
em dívida. 
Ou seja, é já na pendência de execução fiscal 
instaurada para cobrança das importâncias que se 



encontravam em dívida que a ora recorrida é 
notificada de que a AT, por despacho do Director de 
Finanças de Lisboa, lhe não lhe reconhecia a 
existência de qualquer crédito constituído ao abrigo 
da dação de pagamento efectuada em 18/9/1998 (v. 
fls. 12 e 29 dos autos) e de que devia proceder ao 
pagamento de tais importâncias. 
Restava-lhe, então, não se conformando com tal 
situação, reagir contra ela usando o meio próprio e 
adequado, ou seja, dela reclamar, nos termos do 
artigo 276.º do CPPT, ainda que a decisão 
impugnada não tivesse sido proferida pelo órgão da 
execução fiscal pois neste artigo prevê-se a 
possibilidade de impugnação de quaisquer decisões 
que no processo afectem os direitos ou interesses 
legítimos do executado proferidas por outras 
autoridades da administração tributária. 
Assim, é de concluir que a acção administrativa 
especial utilizada pela recorrida é, pois, um meio 
processual inadequado para a satisfação da sua 
pretensão. 
Sendo que o meio processual adequado, neste 
caso, seria a reclamação prevista no artigo 276.º do 
CPPT. 
Em caso de erro na forma de processo, coloca-se a 
questão da convolação da petição, em consonância 
com o preceituado nos art.ºs 97.º, n.º 3, da LGT e 
98.º, n.º 4, do CPPT. 
A correcção do erro na forma de processo, 
aproveitando a peça processual imprópria para um 
meio processual em que possa ter seguimento, 
justifica-se por razões de economia processual. 
Mas a convolação só deverá ser decidida quando 
ela seja necessária para que o interessado possa 
obter o efeito útil que pretende e não conduza à 
prática de actos inúteis, como seria o caso da 
extemporaneidade do novo meio processual para 
que se convolasse a presente oposição. 
Ora, no caso em apreço, tal reclamação teria de ser 
apresentada no prazo de dez dias após a notificação 
da decisão, nos termos do n.º 1 do artigo 277.º do 
CPPT, pelo que, tendo a presente acção sido 
deduzida em 8/5/2007, há muito que se tinha 
esgotado aquele prazo de dez dias, uma vez que a 
recorrida foi notificada em 8/2/2007 da decisão que 



impugna (v. fls. 2 e 12). 
Tal convolação não deixaria, sim, de ser um acto 
inútil, o que é proibido por lei (artigo 137.º do CPC). 
Razão por que procede a excepção da 
impropriedade do meio processual utilizado e, em 
consequência, se impõe a absolvição do réu da 
instância. 
A procedência desta excepção prejudica o 
conhecimento das demais questões suscitadas no 
recurso. 
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os 
Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA 
em, concedendo provimento ao recurso, julgar 
procedente a excepção da impropriedade do meio 
processual utilizado e, em consequência, absolver o 
Réu da instância. 
Custas pela recorrida apenas na 1.ª instância, uma 
vez que não contra-alegou neste Tribunal, fixando-
se a procuradoria em 1/6. 
Lisboa, 25 de Fevereiro de 2009. - António Calhau 
(relator) - Jorge de Sousa - Miranda de Pacheco. 

 


