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Texto Integral: 1.1 A… e mulher recorrem da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Lisboa, em que «se julga a 
presente oposição totalmente improcedente e, em 
consequência, se determina a manutenção da instância 
fiscal executiva».  
1.2 Em alegação, os recorrentes formulam as seguintes 
conclusões. 
1. Contrariamente ao decidido na douta sentença sub 
judice, a liquidação efectuada pelo Serviço de Finanças, ao 
não considerar o valor de retenção na fonte no estrangeiro, 
constitui uma clara duplicação de colecta; 
2. A convolação do presente processo de oposição fiscal 
em impugnação judicial constitui um poder/dever 



vinculado do juiz; 
3. A existência de uma reclamação graciosa não obsta à 
convolação dos autos em impugnação judicial; 
4. Os fundamentos articulados na petição de oposição são 
ajustados à convolação da oposição fiscal em impugnação 
judicial; 
5. A convolação da oposição fiscal em impugnação 
judicial é tempestiva; 
Nestes termos, deverá ser dado provimento ao presente 
recurso, revogando-se a douta sentença recorrida, com as 
legais consequências. 
1.3 Não houve contra-alegação. 
1.4 O Ministério Público neste Tribunal emitiu o parecer 
de que «o recurso merece provimento parcial, pelo que 
deve ser revogada a sentença recorrida ordenando-se a 
convolação da oposição em processo de impugnação 
judicial» – apresentando a seguinte fundamentação. 
A primeira questão a apreciar é a de saber se se verifica, 
ou não, a alegada duplicação de colecta. No que a tal 
questão respeita, entendemos que a sentença recorrida fez 
uma correcta interpretação e aplicação da lei. 
Concordamos, deste modo, que o que resulta da matéria 
alegada não é uma duplicação de colecta, mas sim, como 
se refere na decisão recorrida, a dupla tributação 
internacional incidente sobre os mesmos rendimentos. 
Sufragamos a este respeito a jurisprudência deste Supremo 
Tribunal, designadamente, o citado acórdão do STA de 
19/10/2005, proferido no processo 119/05. Com efeito, o 
que estará aqui em causa, é uma situação de dupla 
tributação, ou seja, a existência de dois tributos distintos 
que incidem sobre o mesmo facto tributário. 
Já no que respeita à questão da convolação da oposição em 
impugnação não acompanhamos o decidido pelo tribunal a 
quo. Este entendeu que já tendo sido deduzida reclamação 
graciosa, fica inviabilizada a convolação da oposição em 
impugnação, por ser com referência à aquela que a 
impugnação judicial podia ser interposta. 
Acompanhamos, outrossim, o acórdão do Pleno da SCT 
do STA de 28/01/2009, proferido no processo 51/08. Na 
verdade se o contribuinte, concomitantemente com a 
apresentação de reclamação graciosa ou na pendência 
dela, apresenta uma oposição à execução fiscal em que 
discute a legalidade da dívida exequenda, quer dizer que 
pretende uma apreciação judicial da legalidade da 
liquidação e a manifestação dessa pretensão, tem como 



corolário o abandono da opção pela via administrativa de 
impugnação, através de reclamação graciosa. O facto de se 
encontrar pendente uma reclamação graciosa, relativa ao 
mesmo acto de liquidação que é impugnado perante o 
tribunal através de uma oposição à execução fiscal, não 
deve ser considerado um obstáculo à convolação da 
petição de oposição em impugnação judicial. 
No caso sub judicio a oposição deu entrada em 6 de Junho 
de 2005, momento em que se encontrava pendente 
reclamação graciosa respeitante ao IRS do ano de 2001, 
apresentada em 8/3/2005. Ora como se afirma no douto 
aresto atrás citado “se o oponente tivesse desde logo 
utilizado a forma devida, o processo de impugnação não 
poderia deixar de ser recebido, … Se assim é, não se vê 
como um meio impróprio (oposição) que é (porque pode 
ser) convolado num meio próprio (impugnação) poderá 
obstar às consequências acima descritas. Vale isto por 
dizer que, tendo o contribuinte utilizado um meio 
impróprio para atacar um acto de liquidação (através do 
processo de oposição), quando deveria ter utilizado o meio 
próprio (impugnação judicial) nada impede (antes 
aconselha) que o processo deva seguir o seu curso através 
do modo próprio (impugnação judicial), com as 
consequências para a reclamação graciosa, que 
decorreriam se fosse logo utilizado o meio próprio.” 
A convolação da oposição em impugnação judicial devia 
assim ter sido ordenada, visto inexistirem obstáculos no 
que respeita ao pedido e à causa de pedir. 
1.5 Tudo visto, cumpre decidir, em conferência. 
Em face do teor das conclusões da alegação, bem como da 
posição do Ministério Público, a questão que, desde logo, 
se coloca é a de saber se estamos em presença, ou não, de 
duplicação de colecta (fundamento de oposição à 
execução fiscal); e, na hipótese de resposta negativa à 
anterior, a questão a enfrentar é a de saber se o presente 
caso é de “convolação” do processo de oposição à 
execução fiscal em processo de impugnação judicial da 
liquidação exequenda.  
2.1 Em matéria de facto, a sentença recorrida assentou o 
seguinte. 
1. A Administração Fiscal instaurou contra os ora 
Oponentes o processo de execução fiscal n.° 
3298200501011871, que tramita pelo Serviço de Finanças 
de Lisboa - 5, tendo por objecto a cobrança de dívida de 
IRS, referente ao ano de 2001, no montante de Euros 



8.213,23 e acrescido, referente liquidação n.° 
20045004247576 (cfr. fls. 20 e 26 a 28 dos autos); 
2. Em 8 de Março de 2005 os ora Oponentes deduziram 
reclamação graciosa tendo por objecto a liquidação cujo 
não pagamento determinou a instauração do processo de 
execução fiscal referido em 1. (cfr. informação de fls. 32 
dos autos, e doc. de fls. 21 e seguintes); 
3. Os Oponentes entregaram a Declaração Modelo 3 de 
IRS relativa ao ano de 2001, aí constando nos dois anexos 
J os rendimentos relativos a juros e dividendos recebidos 
nos seguintes montantes: 
Juros: € 242,05 (€ 121, 03 declarados por cada Oponente);
Dividendos: € 34.610,00 (17.305,03 declarados por cada 
Oponente) (cfr. docs. de fls. 13 a 17 dos autos); 
4. Os rendimentos referidos em 3. foram auferidos no 
estrangeiro, nos Estados Unidos da América, e respeitam a 
juros de depósitos e dividendos de acções detidas pelos 
Oponentes junto da sociedade de corretagem “B… Inc.”, 
com sede em São Francisco, Califórnia (cfr. doc. de fls. 18 
dos autos); 
5. Os rendimentos referidos em 3. foram tributados em 
sede de US Federal Tax à taxa de 10% para os dividendos, 
e 15% para os rendimentos relativos a juros (cfr. doc. de 
fls. 18 dos autos); 
6. No ano de 2001 os ora Oponentes eram fiscalmente 
residentes em Portugal continental (cfr. doc. de fls. 13 dos 
autos); 
7. A liquidação referida em 1. não faz menção a crédito de 
imposto, referente aos rendimentos pagos pela entidade 
estrangeira (cfr. doc. de fls. 20 dos autos). 
2.2 A “duplicação de colecta” constitui fundamento de 
oposição à execução fiscal com previsão na alínea g) do 
n.º 1 do artigo 204.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário. 
A situação de “duplicação de colecta”, porém, só se 
configura «quando, estando pago por inteiro um tributo, 
se exigir da mesma ou de diferente pessoa um outro de 
igual natureza, referente ao mesmo facto tributário e ao 
mesmo período de tempo», nos termos do artigo 205.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário. 
E logo se vê que, nos termos da lei, a “dupla tributação” 
não constitui fundamento de oposição à execução fiscal, 
mas só a “duplicação de colecta”. 
Sobre questão em tudo idêntica à presente já esta Secção 
do Supremo Tribunal Administrativo se pronunciou por 



seu acórdão de 19.10.2005, proferido no recurso n.º 
0119/05, nos termos do qual se disse, em síntese, que 
«Não há duplicação de colecta se o contribuinte, residente 
em Portugal, for tributado pelos rendimentos do trabalho 
auferidos na Alemanha e igualmente por IRS no seu país 
de origem; Na verdade, não só o imposto em causa não é 
o mesmo, como também não foi aplicada a mesma norma 
ao mesmo facto ou situação tributária; O que houve foi a 
aplicação de duas normas distintas pertencentes a 
ordenamentos jurídicos também distintos (o Alemão e o 
Português) ao mesmo facto tributário, o que integra o 
conceito de dupla tributação. 
E o mesmo citado acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo conclui que «(…) a forma de reagir contra 
essa dupla tributação seja a impugnação judicial do acto 
de liquidação do IRS nacional (…) e não a oposição à 
execução fiscal, com fundamento em duplicação de 
colecta». 
A respeito da “convolação” da oposição em impugnação 
judicial, em caso de já ter sido deduzida reclamação 
graciosa, o Pleno da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo, no seu acórdão de 
28/01/2009, proferido no recurso n.º 051/98, professa o 
seguinte entendimento, no essencial. 
“A correcção do erro na forma de processo, em que se 
consubstancia a convolação da petição de oposição em 
petição de impugnação judicial, aproveitando a peça 
processual imprópria para um meio processual em que 
possa ter seguimento, justifica-se por razões de economia 
processual.  
“Assim, reconduzindo o alcance daquelas normas sobre 
correcção dos erros na forma de processo aos limites 
traçados pela sua razão de ser, só deverá ser decidida a 
convolação, quando ela seja necessária para que o 
interessado possa obter o efeito útil que pretendia obter. 
“A reclamação graciosa é uma forma administrativa de 
impugnar os actos de liquidação, obtendo a sua anulação, 
com âmbito e efeitos potenciais idênticos aos da 
impugnação judicial (artºs. 68º, nºs 1 e 2, e 70º do CPPT).
“Trata-se de um meio de impugnação administrativa de 
uso facultativo, que não prejudica a possibilidade da 
posterior impugnação judicial posteriormente da decisão 
que indefira a reclamação ou o subsequente recurso 
hierárquico (artºs. 76º, n. 1, 102º, n. 2 e 106º do CPPT). 
“No entanto, não é admitida a pendência simultânea da 



reclamação graciosa e da impugnação judicial, pois, caso 
esteja pendente impugnação judicial, é obrigatória a 
apensação a ela do processo de reclamação graciosa ou 
recurso hierárquico que tenha sido apresentado ou que 
venha o ser apresentado depois de deduzida a 
impugnação judicial, como resulta do preceituado nos n°s 
3, 4 e 5 do art. 111º do CPPT. 
“Assim, é de concluir que relativamente à impugnação 
administrativa e impugnação judicial há uma preferência 
legal absoluta por esta, pelo que, se o contribuinte deduzir 
impugnação judicial, perderá o direito de ver apreciada 
reclamação graciosa pela administração tributária, sem 
prejuízo de que seu objecto ser apreciado no âmbito da 
impugnação. 
“Mas, permite-se e respeita-se a vontade do contribuinte 
que optou pela via administrativa de impugnação, 
apresentando reclamação graciosa, se e enquanto não 
manifestar intenção de impugnar o acto de liquidação por 
via da impugnação judicial. 
“Aplicando este regime no contexto da convolação da 
petição de oposição em petição de impugnação judicial, é 
de concluir que, se se decidir efectuar a convolação, 
passará a estar pendente uma impugnação judicial, o que 
terá como consequência obrigatória a apensação do 
processo da reclamação graciosa ou recurso hierárquico 
ao processo de impugnação judicial, no estado em que se 
encontrar, passando a globalidade das impugnações 
(administrativa e judicial) a serem apreciadas pelo 
Tribunal. 
“No entanto, o facto de o contribuinte, concomitantemente 
com a apresentação de reclamação graciosa ou na 
pendência dela, ter apresentado uma oposição à execução 
fiscal em que se discute a legalidade da dívida exequenda, 
significa que pretende uma apreciação judicial da 
legalidade da liquidação e a manifestação desta 
pretensão, tem como corolário, á face do regime dos 
referidos nºs 3, 4 e 5 do art. 111º do CPPT, o abandono 
da opção pela via administrativa de impugnação através 
de reclamação graciosa. 
“Sendo assim, o facto de estar pendente uma reclamação 
graciosa relativa ao mesmo acto de liquidação que é 
impugnado perante o Tribunal através de uma oposição à 
execução fiscal não deve ser considerado um obstáculo à 
convolação da petição de oposição em impugnação 
judicial. 



“O que se deve entender, antes, é que, tendo apresentado 
impugnação através dessa via da oposição, apesar de ter 
escolhido um meio impróprio, o contribuinte manifestou 
pretender apreciação judicial da legalidade da 
liquidação. 
“Esta apreciação judicial não fica prejudicada pela 
pendência da reclamação graciosa, tendo antes, pelo 
contrário como efeito obrigatório, a sua cessação e a 
apreciação dos fundamentos dessa impugnação 
administrativa no âmbito do processo judicial adequado. 
“ Assim, a pendência de reclamação graciosa não é 
obstáculo a convolação…” 
“Vale isto por dizer que, tendo o contribuinte usado um 
meio impróprio para atacar um acto de liquidação 
(através do processo de oposição), quando deveria ter 
usado o meio próprio (impugnação judicial) nada impede 
(antes aconselha) que o processo deva seguir o seu curso 
através do modo próprio (impugnação judicial), com as 
consequências, para a reclamação graciosa, que 
decorreriam se fosse desde logo utilizado o meio próprio 
(a dita impugnação judicial)”. 
2.3 No caso sub judicio,os oponentes, ora recorrentes, 
alegam na petição inicial dos presentes autos de oposição 
à execução fiscal, mormente, que «a liquidação efectuada 
pelos Serviços de Finanças, no montante total de € 
8.213,23, ao não considerar o valor de € 5.215,70 de 
retenção na fonte no estrangeiro, constitui uma clara 
duplicação de colecta»; que «a liquidação exequenda 
constitui uma clara violação da Convenção para Evitar a 
Dupla Tributação celebrada entre Portugal e os EUA, 
configurando uma dupla tributação manifestamente ilegal 
e viola os artigos 2.º e 25.º da Convenção, bem como o 
artigo 8.° da CRP» – cf. os artigos 14.º e 20.º da petição 
inicial. 
Como assim, logo se vê que, no caso, não estamos em 
presença da figura de “duplicação de colecta” 
(fundamento de oposição à execução fiscal), como, de 
resto, disso se dão conta os próprios recorrentes, ao 
falarem da situação presente como «configurando uma 
dupla tributação manifestamente ilegal», conforme dizem 
no artigo 14.º da sua petição inicial. 
E, assim, como se escreve na sentença recorrida, «Impor-
se-ia cuidar de, eventualmente, proceder à convolação da 
presente oposição, em impugnação judicial, atendendo ao 
disposto nos artigos 98.°, número 4 do CPPT e 97.°, 



número 3 da LGT, e, também, do artigo 199º do Código 
de Processo Civil (ex vi artigo 2°, e) do CPPT) que 
determinam ser o erro na forma de processo corrigível». 
Porém – continua a sentença recorrida –, «se quanto à 
causa de pedir invocada não se levantam obstáculos, e 
desprezando ainda a carência de rigor formal do pedido 
formulado, constata-se que, já tendo sido deduzida 
Reclamação Graciosa, inviabilizada fica, 
irremediavelmente, a convolação dos autos, por ser com 
referência à mesma que pode, e deve, ser interposta a 
competente impugnação judicial, nos prazos fixados no 
artigo 102.º n.° 1 alínea d), e n.° 2, do CPPT». 
Por nós, e em face de tudo quanto se deixa dito acima, 
devemos dizer que não só não estamos em presença de 
“duplicação de colecta” (fundamento de oposição à 
execução fiscal), mas que os oponentes, ora recorrentes, 
configuram no caso uma situação de “dupla tributação”, 
impugnável em processo de impugnação judicial. 
E havemos de concluir também que o facto de haver sido 
deduzida já reclamação graciosa contra a liquidação 
exequenda em causa não constitui obstáculo à 
“convolação” do processo de oposição à execução fiscal 
em processo de impugnação judicial – consoante se deixou 
dito no supracitado acórdão do Pleno da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo.  
E, então, em síntese, havemos de convir – ainda com este 
acórdão do Pleno da Secção –, que, tendo o contribuinte 
usado um meio processual impróprio (oposição) quando o 
meio próprio era outro (impugnação), é de ordenar a 
convolação processual, mesmo que esteja pendente 
reclamação graciosa. 
E a consequência é esta: o contribuinte perderá o direito de 
ver apreciada pela administração tributária essa 
reclamação, que será apreciada, isso sim, no âmbito da 
impugnação judicial. 
3. Termos em que se acorda conceder parcial provimento 
ao recurso, ordenando-se a “convolação” da presente 
oposição em processo de impugnação judicial, se a tal 
nada mais obstar, e revogando-se nesta parte a sentença 
recorrida que no demais se confirma. 
Custas, solidariamente, pelos recorrentes na instância e no 
STA, na medida do decaimento, com a procuradoria de 
um sexto. 
Lisboa, 12 de Novembro de 2009. – Jorge Lino (relator) – 



Casimiro Gonçalves – Lúcio Barbosa. 
 


