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Texto Integral: Em conferência, acordam os Juízes da Secção do 

Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo: 
Inconformado com a sentença do Tribunal Tributário de 1ª 
Instância de Lisboa na parte em que julgou improcedente 
o pedido de condenação da Administração Tributária no 
pagamento de juros indemnizatórios no âmbito de 
processo de impugnação judicial de um acto de retenção 
na fonte de IRS, o qual fora anulado pela referida decisão, 
dela vem interpor recurso A…, nos autos devidamente 
identificado. 
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de 
recurso e, pugnando pela revogação do sindicado julgado 
com a consequente condenação da AT ao referido 
pagamento, formulou as seguintes conclusões: 



A) Vem o presente recurso interposto contra a Sentença 
de 30 de Novembro de 2007, proferida no âmbito do 
processo de impugnação judicial que correu termos junto 
do Tribunal Tributário de Lisboa sob o n.° 378/03, ex 5.° 
J — 1.ª S, e na parte em que a mesma julgou improcedente 
o pedido de condenação da Administração tributária no 
pagamento de juros indemnizatórios; 
B) Nos termos da referida Sentença, tais juros não seriam 
devidos pois está em causa um acto de retenção na fonte 
que não pode ser imputado à Administração tributária, 
mas sim à entidade pagadora do mesmo; 
C) À data do facto tributário, cuja anulação foi decretada 
pela Sentença em apreço, o direito dos contribuintes a 
serem ressarcidos pelo pagamento indevido de impostos, 
através de juros indemnizatórios, encontrava-se previsto 
no artigo 24.° do Código de Processo Tributário 
(actualmente previsto nos artigos 43.° e 100°, da Lei 
Geral Tributária). 
D) A ratio de tais disposições legais prende-se com a 
responsabilização da Administração tributária por se 
apropriar e utilizar em benefício próprio (do Estado, 
claro está) valores que se vêm a revelar, administrativa ou 
judicialmente, não terem correspondência na lei fiscal 
aplicável. 
E) Através do mecanismo da retenção na fonte, a 
Administração tributária delega em terceiros — os 
operadores económicos que paguem ou coloquem à 
disposição rendimentos ou preços (como no caso 
concreto) — o dever de qualificar, quantificar e entregar 
nos cofres do Estado o imposto; 
F) Ou seja, as operações de gestão de imposto (que são 
aquelas que poderão originar situações de tributação 
indevida), são transferidas para os particulares, 
remetendo-se a Administração tributária à simples tarefa 
de receber os valores retidos e, caso não concorde, com a 
qualificação, ou com a quantificação, promovida pelas 
entidades a quem incumbiu de reter na fonte, de as 
responsabilizar pelo pagamento do imposto acrescido de 
juros de mora. 
G) Assim, a proceder o entendimento da Senhora Dr.a 
Juíza a quo, os contribuintes a quem a lei incumbe de 
reter na fonte imposto ver-se-ão, como no caso concreto, 
entre o dilema de não reter qualquer valor - correndo o 
risco de serem sancionados pela Administração tributária 
(inclusivamente com o pagamento de juros de mora), caso 



esta não concorde com a qualificação feita dos valores 
pagos (o que sucederia no caso concreto pois era 
entendimento recorrente da Administração tributária de 
que sobre estes valores incidiria Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares) - ou, pelo contrário, 
assegurar a sua posição perante a Administração 
tributária - e prejudicar os credores, promovendo a 
retenção na fonte de valores que escapam da incidência 
de imposto - como sucedeu no caso concreto. Saliente-se 
que a posição dos obrigados a reter na fonte é tão mais 
gravosa que, em caso de erro que redunde na omissão de 
retenção ou retenção a uma taxa errada, a Administração 
tributária dispõe de meios de acção (processo executivo 
não precedido de processo declarativo, penhoras 
automáticas, cobrança de juros de mora), de tal forma 
gravosos que os operadores económicos não terão 
dúvidas quanto à opção a tomar. 
H) Desta desigualdade de forças, entre o contribuinte, que 
vê o seu património diminuído pela retenção na fonte, e a 
Administração tributária, que imediatamente 
responsabilizaria a entidade pagadora pela omissão de 
retenção na fonte, e ainda a penalizaria com o pagamento 
de juros de mora, resultaram gravemente prejudicados os 
direitos do ora Recorrente -, tal prejuízo resulta, sem 
margem para dúvidas, do facto de o Recorrente, há já dez 
anos, se ver privado de uma quantia avultada - € 
74.819,68 (PTE 15.000.000) -, o que não pode deixar de 
ser devidamente ponderado. 
I) Veja-se, para efeito de raciocínio, que procedendo o 
entendimento da Senhora Dr.a Juíza a quo, caso a 
Administração tributária transfira a totalidade dos 
deveres de qualificar e quantificar o imposto devido 
(mantendo os poderes de fiscalização a posteriori) para as 
entidades pagadoras de rendimentos, transformando-se 
assim num mero serviço de recepção do valor de imposto 
qualificado e quantificado por terceiros, nunca os 
contribuintes prejudicados seriam ressarcidos pelo 
pagamento indevido, o que repugna a todos os níveis. 
J) A Sentença recorrida (na parte em que julgou 
improcedente a condenação da Administração tributária 
no pagamento de juros indemnizatórios) violou, quer o 
artigo 24.° do Código de Processo Tributário, quer os 
artigo 43.° e 100°, da Lei Geral Tributária, os quais não 
podem deixar de ser interpretados no sentido de o erro na 
qualificação e quantificação de imposto, ainda que por 



parte de terceiros para quem a Administração tributária 
“delegou” essas funções, ser imputável à própria 
Administração tributária. 
K) De todo o modo, e sem conceder, o certo é que, pelo 
menos através da análise da reclamação graciosa 
apresentada pelo ora Recorrente, a Administração 
tributária tomou conhecimento dos contornos, de facto e 
de direito, da situação em apreço podendo, pelo menos 
nessa altura, repor a legalidade — o que não fez -, 
optando — mal, como já judicialmente confirmado—, por 
indeferir o pedido formulado nessa mesma reclamação 
graciosa - primeiro em 25 de Julho de 1999 (despacho 
anulado por preterição de formalidade legal essencial no 
respectivo procedimento) e depois através do Despacho 
do Senhor Director de Finanças Adjunto B…, de 18 de 
Março de 2003). 
L) Ora, pelo menos nesta data (sendo que a relevante 
deverá ser a primeira — 25 de Julho de 1999-, na medida 
em que a decisão só não foi definitiva por terem sido, uma 
vez mais, atropelados os direitos do contribuinte, não 
devendo a subsequente anulação de tal Despacho reverter 
a favor da Administração tributária), a Administração 
tributária, na pessoa do Senhor Director de Finanças 
Adjunto, tomou conhecimento dos contornos, de facto e de 
direito, do facto tributário de retenção na fonte de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares do 
ano de 1998, podendo, caso não tivesse laborado em erro 
sobre os pressupostos de direito — erro esse que é, sem 
margem para dúvidas, inteiramente imputável à 
Administração tributária — ter reposto a legalidade da 
situação tributária assim determinado a devolução ao ora 
Recorrente do valor indevidamente retido na fonte — 
neste sentido, e no âmbito de um processo em tudo 
idêntico ao presente (apenas difere no autor e no 
montante em causa) já se pronunciou este douto Supremo 
Tribunal Administrativo julgando dever ser a 
Administração tributária condenada no pagamento de 
juros indemnizatórios contados da data do (primeiro, na 
opinião do Recorrente) despacho que indeferiu a 
reclamação graciosa (Acórdão de 9 de Outubro de 2002, 
proferido no Recurso n.° 26807). 
M) Em face do exposto, dúvidas não podem subsistir 
quanto ao erro de direito da Sentença recorrida, devendo 
a mesma ser revogada, nesta parte, por violar o disposto 
no artigo 24.° do Código de Processo Tributário 



(aplicável à data dos factos), matéria actualmente 
regulada pelos artigos 43.° e 100°, da Lei Geral 
Tributária, assim se reconhecendo o direito do Recorrente 
a ser indemnizado pelo período de tempo em que o 
Estado, ilegalmente, se locupletou à custa do seu 
património, devendo a Administração tributária ser 
condenada ao pagamento de juros indemnizatórios 
contados, pelo menos, desde a data de indeferimento da 
reclamação graciosa — 25 de Junho de 1999 (1.º 
Despacho de indeferimento, depois revogado por 
preterição de formalidade legal essencial), ou, sem 
conceder, de 18 de Março de 2003 (data do segundo 
despacho de indeferimento). 
Não foram apresentadas contra-alegações 
Neste Tribunal, o Ex.mo Magistrado do Ministério 
Público emitiu parecer no sentido de merecer o recurso 
provimento, devendo a sentença recorrida ser revogada 
nesta parte, reconhecendo-se ao recorrente o direito aos 
juros indemnizatórios desde 25 de Julho de 1999, data em 
que, afirma, aquele foi notificado do indeferimento da 
reclamação. 
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre 
apreciar e decidir. 
A decisão recorrida deu como provados os factos levados 
às alíneas A) a O) que aqui se dão como reproduzidos para 
todos os efeitos legais, deles se destacando, com relevo 
para a decisão que cumpre em sede do presente recurso 
jurisdicional, os indicados sob as alíneas B), D), F), G), 
H), I), J), K), L), M), N) e O), 
Destes decorrendo, em síntese e fundamentalmente, que a 
reclamação graciosa e recurso hierárquico oportunamente 
apresentados pelo impugnante questionando a retenção na 
fonte que lhe havia sido efectuada por C…, Lda. foram 
indeferidos por decisões notificadas, respectivamente, em 
21.07.1999 e 26.03.2003.  
Com base na apontada factualidade a sindicada sentença 
houve por bem considerar procedente e provada a 
impugnação judicial que apreciava e, em consequência, 
julgou ilegal e anulou a questionada retenção na fonte de 
IRS, no montante de 15.000.000$00 (74.819,68 €), pois 
considerou que as importâncias pagas pela sociedade ao 
impugnante não tiveram a natureza de indemnização, pelo 
que as mesmas não estando consagradas nas normas de 
incidência de IRS, não podem ser objecto de retenção na 
fonte em sede de IRS  



E no que aos também peticionados juros indemnizatórios 
dizia respeito, tão só por considerar que no caso dos autos 
não houve qualquer liquidação à qual se possa imputar 
erro resultante dos serviços, pois se estava antes perante 
uma retenção na fonte, em sede de IRS, efectuada pela 
sociedade C…, Lda. que apesar de indevida é imputável a 
essa sociedade e não à Administração Tributária  
Concluiu não estarem aqui reunidos os pressupostos para a 
atribuição do direito a indemnização nos termos do art.º 
43º n.º 1 da LGT.  
Ora é precisa e exclusivamente sobre este ponto da 
impugnada sentença, por com ela se não conformar, já de 
harmonia com o entendimento levado às conclusões das 
alegações oportunamente apresentadas e que se deixaram 
transcritas, que vem interposto o presente recurso 
jurisdicional, assim circunscrito no seu âmbito, alcance e 
objecto. 
O Impugnante e ora Recorrente sustenta antes, no que ao 
indicado ponto concerne, com expressa concordância e 
acolhimento em parecer favorável do Exmo Magistrado do 
Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, que ao 
contrário do decidido não haverá de ser decisiva para a 
atribuição dos requeridos juros indemnizatórios a invocada 
circunstância de não se ter verificado ocorrer qualquer 
liquidação da responsabilidade da AT para aí imputar o 
indispensável erro dos serviços,  
Quando, como se verificou ocorrer no ajuizado caso dos 
presentes autos, o erro de direito imputável aos serviços 
viabilizador da concessão dos requeridos juros emerge 
antes e bem exuberantemente das pronúncias emitidas pela 
Administração Tributária em sede de reclamação graciosa 
e recurso hierárquico sobre a legalidade da questionada e 
depois anulada, por indevida, retenção na fonte.  
Invocam ainda, em abono da tese acolhida, a 
jurisprudência emergente de acórdão desta Secção e 
Supremo Tribunal do passado dia 09.10.2002, proferido 
no processo n.º 26.807, de que aliás os presentes autos 
exibem cópia a fls. 48 a 54. 
E, tudo visto, importa se conclua que a razão lhes assiste. 
Com efeito e tal como emerge dos convocados e 
aplicáveis artigos 24º do CPT e 43º e 100º da LGT o erro 
de direito imputável aos serviços há-de ser o decorrente de 
errónea qualificação ou quantificação do imposto, ainda 
que praticado por terceiro a quem a AT haja porventura 
delegado aquelas funções, desde que, nestes casos, no 



mesmo sentido se tenha pronunciado também em sede de 
reclamação ou recurso hierárquico onde se tenha 
questionado a legalidade da liquidação ou, como aqui, a 
legalidade da retenção na fonte. 
No mesmo sentido se pronunciou já esta Secção do 
Supremo Tribunal Administrativo no invocado aresto e em 
situação subjacente em tudo idêntica à dos presentes autos, 
dando inequívoca guarida ao entendimento de que eram 
devidos os reclamados juros indemnizatórios desde a data 
do indeferimento da reclamação graciosa deduzida pelo 
contribuinte contra a indevida retenção na fonte, 
constituindo o erro de direito imputável aos serviços 
precisamente o anterior e indevido indeferimento da 
reclamação graciosa apresentada. 
É aliás bem claro o sentido do ali decidido, como 
inequívoca decorrência do respectivo sumário que, por 
esclarecedor, e inequivocamente aplicável também aqui, 
não podemos deixar de transcrever: 
As quantias recebidas em resultado da assunção de 
obrigações de não concorrência não estavam sujeitas a 
IRS no ano de 1998; 
Deduzida reclamação graciosa contra a retenção na 
fonte, que veio a ser indeferida, antes devendo atender a 
pretensão do reclamante, há lugar a juros 
indemnizatórios, pois que tal indeferimento lavrou em 
erro imputável aos serviços. 
E é de salientar também, em sede de identidade das 
situações de facto subjacentes, porventura a reclamar 
identidade de soluções jurídicas já em obediência ao 
disposto no artigo 8º do CCivil, a verificada circunstância 
de ser ainda a sociedade C…, Lda. a entidade que também 
ali, embora relativamente a outro contratante, a saber, 
D…, procedera à indevida retenção na fonte de valor 
também correspondente a quantias pagas em resultado de 
assunção de pacto de não concorrência. 
Ora, tal como emerge do relato que antecede e decorre dos 
autos, vem estabelecido que em 21/07/1999, sob o ofício 
n.º 18046, de 07/07/1999, foi notificado ao impugnante o 
indeferimento da reclamação graciosa que antes 
apresentara em 23.02.99. 
Vem igualmente estabelecido que na sequência do recurso 
hierárquico interposto do indeferimento da reclamação 
graciosa em 02.08.1999 e depois de conferido ao 
Impugnante e então Reclamante e Recorrente o direito de 
audição prévia em 29.02.2000, em 26.03.2003 foi o 



Impugnante a final notificado do indeferimento da 
reclamação graciosa que antes apresentara.  
São assim devidos os reclamados juros indemnizatórios a 
partir do indeferimento inicial da reclamação graciosa 
apresentada. 
Pelo exposto acordam os Juízes da Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em 
conceder provimento ao presente recurso jurisdicional e, 
em consequência, revogar, nesta parte, a sindicada 
sentença. 
Sem custas. 
Lisboa, 28 de Outubro de 2009. – Alfredo Madureira 
(relator) – Jorge Lino – Miranda de Pacheco. 

 


