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Título: DA UTILIZAÇÃO ABUSIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL: em 

especial, a cobrança coerciva de dívidas não tributárias. 

RESUMO 

O presente trabalho versa sobre o processo de execução fiscal, em especial a 

cobrança coerciva de dívidas que não emergem de uma relação jurídica tributária. Em 

face da constante evolução dos meios facilitadores da cobrança em processo de execução 

fiscal, este é, atualmente, um processo executivo apelativo para qualquer tipo de credor.  

Resulta, ainda, que de acordo com o previsto no art.º 148.º, n.º 2 do CPPT, 

conjugado com o art.º 179.º do CPA e com as diversas leis especiais avulsas, o legislador 

“escancarou” a possibilidade de utilização da execução fiscal possibilitando que várias 

entidades utilizem este meio de cobrança, tão célere e eficaz, para a cobrança de dívidas 

que em nada se assemelham com os tributos.  

Deste modo, torna-se indispensável indagar se este processo executivo será o meio 

mais adequado à cobrança deste tipo de dívidas, bem como, se a utilização do mesmo 

para a cobrança de dívidas de natureza civil, não violará o princípio da adequação material 

do processo ao direito substantivo, nomeadamente, pelo facto de o mesmo não se adequar 

aos trâmites processuais. 

Para dar cumprimento ao mencionado, torna-se indispensável verificarmos quais 

as prerrogativas do processo de execução fiscal que o tornam um meio de cobrança tão 

apelativo, bem como, verificar se existe, efetivamente, uma utilização abusiva do 

processo de execução fiscal quando possibilita a cobrança coerciva de dívidas não 

tributárias. 
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Title: ABUSIVE USE OF THE TAX ENFORCEMENT PROCESS: in particular, the 

coercive collection of non-tax debts 

ABSTRACT 

 

This paper deals with the process of tax execution, in particular, coercive 

collection of debts that do not emerge from a tax legal relationship. Facing the constant 

evolution of the means of facilitating collection in the process of tax execution, this is 

currently an executive process appealing to any type of creditor. 

 

Furthermore, according to the provisions of article 148, paragraph 2 of the CPPT, 

in conjunction with article 179 of the CPA and the various special individual laws, the 

legislator has opened the possibility of using execution, enabling several entities to use 

this collection method, as fast and efficient as the process of tax enforcement for the 

collection of debts that in no way resemble taxes. 

 

Therefore, it is essential to ask whether this executive procedure will be the most 

appropriate mean of collecting such debts and whether the use of debt for civil claims 

will not violate the principle of material suitability of the claim substantive, because it 

does not adjust the procedural steps. 

 

In order to comply with the aforementioned, it is essential to verify the 

prerogatives of the tax foreclosure process that make it so appealing a means of collection, 

as well as to verify if there is effectively an abuse of the tax foreclosure process when it 

allows the collection coercive nature of non-tax debt. 
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho científico versa sobre o facto de o processo de execução fiscal 

admitir a cobrança coerciva de dívidas que não emergem de uma relação jurídica 

tributária. 

Como é sabido, os meios de cobrança coerciva, quer na execução comum, quer na 

execução fiscal, têm evoluído ao longo dos tempos de forma a permitirem a real satisfação 

do direito de crédito. No âmbito executivo, é evidente a diminuição da possibilidade de 

defesa do executado, o que resulta do facto de a dívida já ser certa, líquida e exigível, 

condição sine qua non para a instauração do processo executivo.  

Resulta que, no âmbito do contencioso tributário, a formação do valor a pagar teve 

origem num conjunto de atos ordenados e sequenciados tendentes à produção de um fim, 

os quais ocorrem previamente ao procedimento de cobrança. Com efeito, existem outros 

procedimentos, quer a nível de apuramento da matéria coletável, ou já mesmo na 

liquidação, que obrigam a administração tributária a informar o sujeito passivo, 

notificando-o, das decisões que o afetem.  

A origem do processo de execução fiscal remonta ao Código de Execuções Fiscais de 

1913 e, nessa altura, surge como um meio de proporcionar uma cobrança rápida e própria 

das receitas do Estado - em sentido restrito - que estavam previstas no seu orçamento1. 

Atualmente, da redação do art.º 148.º n.º 1 do CPPT retiramos que o processo de execução 

fiscal dedica uma reserva aos tributos, coimas e outras sanções pecuniárias relativas a 

contraordenações ou responsabilidade civil determinadas nos termos do RGIT. Contudo, 

o n.º 2 indica que “poderão ser igualmente cobradas mediante processo de execução 

fiscal, nos casos e termos expressamente previstos na lei: a) Outras dívidas ao Estado e 

a outras pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por força de acto 

administrativo”. O autor, JOAQUIM FREITAS DA ROCHA, identifica como dificuldade desta 

redação, a utilização de conceitos vagos nos quais não se identificam quais as dívidas, 

nem quais as pessoas coletivas de direito público que poderão cobrar coercivamente as 

suas dívidas mediante a execução fiscal, o que se traduz numa violação ao princípio da 

congruência e unidade do sistema jurídico, o qual também abordaremos neste trabalho2. 

                                                           
Cfr. PARDAL, FRANCISCO RODRIGUES, “Questões de processo fiscal”, Lisboa, Centro de Estudos Fiscais, 1968, p. 203 e ss. 
2 Cfr. ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de procedimento e processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2014, 

pp. 325 a 327.  



 

Adianta-se ainda que, relativamente às dívidas que devam ser cobradas mediante ato 

administrativo - e embora se exija sempre a existência de lei expressa que preveja a 

cobrança mediante a execução fiscal - o art.º 179.º do CPA prevê que, quando por força 

de um ato administrativo, devam ser pagas prestações pecuniárias a uma pessoa coletiva 

pública, na falta de pagamento voluntário, segue-se processo de execução fiscal, tal como 

regulado na legislação do processo tributário. 

Pretendemos com este trabalho, verificar se a utilização do processo de execução 

fiscal para a cobrança coerciva de dívidas que não surgem de uma relação jurídica 
tributária respeita o princípio da adequação material do processo ao direito substantivo, 

que defendemos ter a sua alma mater na tutela jurisdicional efetiva.   

Pretendemos ir mais longe neste trilho científico do que a mera constatação 

superficial de que a denominação processo de execução fiscal ultrapassa a realidade da 

sua cobrança. Para dar cumprimento a este propósito, apoiaremos o nosso estudo em 

princípios constitucionais, do já referido, princípio da adequação material do processo ao 

direito substantivo, na sua dimensão qualitativa, quantitativa e temporal. Em face do 

exposto, decidimos que o primeiro capítulo abordaria o processo de execução fiscal no 

quadro do princípio da tutela jurisdicional efetiva. 

No segundo capítulo, denominado de processo de execução fiscal como modo 

apelativo de cobrança, abordaremos as prerrogativas que tornam este processo tão 

desejado por qualquer credor. Tais como, a celeridade processual, automação dos seus 

atos e as plataformas informáticas ao dispor da Autoridade Tributária. Acresce a estas, a 

falta de contencioso no âmbito executivo, a presunção de legalidade e o privilégio de 

execução prévia de que a mesma beneficia.  

No último capítulo, faremos um levantamento de alguns institutos públicos que 

utilizam o processo de execução fiscal como meio coercivo de cobrança, bem como, qual 

a natureza que podem assumir as dívidas a esses entes. Abordaremos também a utilização 

do processo de execução fiscal por parte dos Municípios, em especial para a cobrança de 

dívidas de natureza não tributária. Dedicaremos um apartado ao princípio da congruência 

e unidade do sistema, e num último, teremos a nossa tomada de posição quanto à 

consideração da abusiva/não-abusiva utilização do processo de execução fiscal para a 

cobrança de dívidas que não emergem de uma relação jurídica tributária. Atendendo aos 

pontos expostos, designamos este último capítulo de utilização abusiva do processo de 

execução fiscal.  
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Aqui chegados, pretendemos formular um juízo quanto à utilização do processo 

de execução fiscal para a cobrança de dívidas não tributárias, e que este trabalho possa 

servir de ponto de partida à correção de eventuais problemas que possam existir, ou gerar 

o debate necessário sobre o tema. 
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CAPÍTULO I 

 
 O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL NO QUADRO DO PRINCÍPIO DA TUTELA 

JURISDICIONAL EFETIVA 

 

 

1. Origem da tutela jurisdicional efetiva. 1.1 Due Process of 

law. 1.2 A Dualidade do devido processo. 2.Tutela 
Jurisdicional efetiva. 2.1. Princípio da efetividade da tutela 

jurisdicional. 2.2 Tutela jurisdicional efetiva em sede de Justiça 

Administrativa. 3.Princípio da adequação material do 
processo ao direito substantivo: aplicado ao processo 

tributário. 3.1. Exigência qualitativa ou adequação em sentido 

restrito. 3.1.1. Adequação subjetiva. 3.1.2. Adequação 

Teleológica. 3.1.3. Adequação objetiva. 3.2 Dimensão 

quantitativa: plenitude dos meios processuais. 3.3 Princípio da 

tipicidade das formas processuais. 4.Princípio da celeridade 
processual como dimensão temporal do princípio da 
Adequação processual aos direitos substantivos. 

 

 

 

§ 

Neste capítulo pretendemos lançar as bases dogmáticas que consideramos estarem na 

origem de um princípio, embora esquecido pela nossa doutrina, fundamental na 

construção e aplicação do Direito Processual: o princípio da adequação material do 

processo à situação substantiva. Assim, para verificarmos se existe uma utilização 

abusiva por parte das entidades públicas e até privadas quando utilizam o processo de 

execução fiscal para cobrarem dívidas de natureza não tributária, utilizaremos os critérios 

de adequação previstos por este princípio. 

Atendendo às razões enunciadas, iniciaremos este labor pela origem da tutela 

jurisdicional efetiva por entendermos ser alma mater do princípio da adequação material 



 

do processo ao direito substantivo. Assim, procederemos ao desenvolvimento da mesma, 

indicando os efeitos que produz ao nível do direito processual e material. Posteriormente, 

abordaremos o conceito de adequação e as suas duas dimensões: a dimensão quantitativa 

e dimensão qualitativa, bem como, suas implicações a nível do contencioso tributário, 

nomeadamente, do processo de execução fiscal.  

 

* 

 

1. Origem da tutela jurisdicional efetiva  

1.1. Due Process of law 

Para a compreensão do princípio da adequação material do processo à situação 

substancial é mister, primeiramente, identificarmos o mesmo como um subprincípio da 

tutela jurisdicional efetiva. E, nesse sentido, iniciaremos este trabalho com a origem deste 

princípio no ordenamento jurídico Inglês, o qual foi, posteriormente adotado e adaptado 

aos restantes ordenamentos jurídicos.  

Assim, foi na Inglaterra do séc. XIII - a qual tinha uma estrutura societária feudal, 

caracterizada por tensões e rivalidades entre a nobreza e os barões - que surge a Magna 

Charta Libertatum, emanada pelo rei D. João Sem Terra, como forma de limitar o poder, 

outrora ilimitado, da coroa, atribuindo, para isso, direitos e garantias aos barões e seus 

vassalos. Com base na importância deste documento, é atribuído ao mesmo a primeira 

previsão legal dos direitos fundamentais - entendidos como posições jurídicas das pessoas 

individual ou institucionalmente consideradas, assentes na constituição, seja esta formal 

ou material3 - o qual tinha no art.º 39.º da sua versão original, a seguinte redação: “Nullus 

liber hommo capitur, vel imprisonetur, aut dissaisiatur, art utlangetur, aut exultetur, aut 

aliquot modo destruatur, nec super um ibimus, nec super eum mittemus, nisi per legale 

ludicium parium suorum vel per legem terrae”4.  

                                                           
3 Cfr. MIRANDA, JORGE, “Manual de Direito Constitucional: Direitos Fundamentais”, Tomo V, Coimbra, Coimbra Editora, 2015, p. 

30. 
4 A tradução para a língua portuguesa: “Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado dos seus direitos ou seus 

bens, ou declarado fora da lei, ou exilado, ou reduzido em seu status de qualquer forma, nem procederemos nem mandaremos proceder  

contra ele senão mediante um julgamento legal pelos seus pares o 

u pelo costume da terra”. 
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A expressão em latim legem terrae foi traduzida inicialmente para Inglês de forma 

literal, ficando “Law of the land”. Só apenas em 1354, após a confirmação da Magna 

Carta sob o reinado de Eduardo III e com a tradução do documento, é que se utiliza a 

expressão due process of law. Esta expressão passou a significar um conjunto de garantias 

concebidas em matéria civil e penal para a proteção dos abusos e arbitrariedades do poder 

real. Assim, antes de qualquer atuação por parte da autoridade que pudesse ser 

considerada como intrusiva e suscetível de lesar os direitos de qualquer administrado, 

tornou-se obrigatório respeitar um conjunto de procedimentos de forma a assegurar a 

equidade e a justiça5. 

Inicialmente, um processo devido estava apenas associado à ideia de ser um 

princípio assecuratório da regularidade processual, o qual se aplicava apenas ao processo 

criminal. Contudo, atualmente, o conjunto de garantias associadas ao devido processo é 

considerado como o pilar, por excelência, do direito processual aplicado a todos os tipos 

processuais, assim sendo, também se aplicará no âmbito do processo administrativo e 

tributário.  

Como veremos, o due process of law não se limita ao direito adjetivo, mas também 

ao direito substantivo e à simbiose entre ambos, originando o que a doutrina designa de 

dualidade do devido processo6. Considerando-se, assim, que a conjugação de âmbitos é 

fundamental quando se procura a resolução de divergências entre as partes. Ou seja, que 

as regras processuais consigam, de forma completa, satisfazer e proteger os direitos em 

litígios, todos eles, inclusive o direito de defesa.   

 

1.2. A Dualidade do devido processo 

 Para o preenchimento do conteúdo do due process of law (designaremos de 

devido processo) surgiram inicialmente duas conceções dominantes, a conceção 

processual e a conceção material ou substantiva7. 

                                                           
5 Cfr. FRAGOSO, PATRÍCIA MARTINS, “Da Proclamação à Garantia Efetiva dos Direitos Fundamentais – em busca de um due 

processo of law”, Estoril, Princípia Editora, 2007, p. 90. 
6 Idem ibidem, p. 93. 
7 A conceção subjetivista deste princípio surge no ano de 1856, nos Estados Unidos, foi referida pela primeira vez no caso Wynehamer 

vs. People em que se possibilitou a uma instância inferior anular uma lei que seja contra direitos fundamentais. V. a este respeito, 

NETO, ANTÓNIO CESAR DA SILVEIRA, “A manutenção dos princípios do devido processo legal, do contraditório, do duplo grau de 

jurisdição e do acesso à justiça, no processo civil, com a informatização processual”, Dissertação de Mestrado em Direito Judiciário, 

2011, acessível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt, consultado a 10 de novembro de 2016. 



 

 Quanto à conceção processual, esta entendia que o devido processo estava apenas 

relacionado com a necessidade de existência prévia de uma forma processual, a qual 

assegurasse que a aplicação de medidas privativas - da vida, liberdade ou propriedade - 

se realizava mediante termos pré-estabelecidos na lei, de forma a garantir que já teriam 

sido escrutinadas por outros poderes públicos8. A conceção substantiva, por seu turno, 

entendia como sendo um processo justo, o processo que fosse adequado a satisfazer as 

pretensões em causa 9.   

Atualmente, a conceção de um devido processo passa pela verificação de que seria 

de todo impossível existir um sistema jurídico justo, se apenas fosse exigida uma pré-

existência legal da forma processual. Dessa forma, é imperativo que a estas previsões 

legais correspondam outros direitos materiais, e bem assim, é igualmente importante, por 

parte do legislador, que este produza ab initio, ou adapte processos já existentes, para que 

sejam os mais adequados para a satisfação dos direitos em litígio.  

Além do referido, o conceito de devido processo é um conceito bastante elástico, 

cuja definição depende do contexto histórico, social e político. Consideramos, tal como 

ANTÓNIO CINTRA e ADA GRINOVER, que este se “entende [como um] conjunto de garantias 

constitucionais que, de um lado asseguram às partes o exercício de suas faculdades e 

poderes processuais e, do outro, são indispensáveis ao correto exercício da jurisdição”10. 

Este conjunto de garantias deve comportar: o direito à presença de um juiz natural, 

competente, independente e imparcial, integrando, ainda, a exigência de existência de um 

contraditório, a igualdade das partes e o direito a uma decisão proferida em prazo 

razoável. Deve também ser assegurado o direito fundamental a que o processo tenha os 

instrumentos processuais adequados à satisfação e proteção dos direitos substantivos 

em conflito11. 

Em suma, um processo devido será aquele que estiver previsto na lei e onde sejam 

assegurados os direitos processuais das partes, impondo-se, ainda, que os trâmites 

processuais respeitem os sujeitos litigantes, a natureza e o fim do direito substantivo. 

Posto isto, a conjugação dos direitos enunciados concede uma proteção alargada, cujos 

                                                           
8 Cfr. CANOTILHO, J.J. GOMES, “Direito Constitucional e Teoria da constituição”, 7.ª edição, Coimbra, Almedina, p. 494. 
9 Idem ibidem, p. 494. 
10Cfr. CINTRA, ANTÓNIO, GRINOVER, ADA, DINAMARCO CÂNDIDO, “Teoria Geral do Processo”, 27.º edição, São Paulo, 

Malheiros Editores, 2011, p. 88. 
11Cfr. AGUDELOM, MARTIN RAMIREZ, “El debido processo” in Opinión Juridica, Vol, 4 nº 7, Universidad de Medllim, Medllim, 

2005. pp. 89 a 105. 
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parâmetros de controlo serão os direitos, liberdades e garantias constitucionalmente 

consagrados e os direitos de natureza análogos previstos em textos internacionais. 

O processo de execução fiscal, como iremos abordar no capítulo seguinte, tem 

trâmites processuais únicos, que lhe atribuem uma rapidez e eficácia inigualáveis a nível 

dos processos executivos, tornando-se a sua utilização desejável por qualquer credor. 

Contudo, a celeridade processual - justificada pelo fim do crédito tributário - juntamente 

com a impossibilidade de discussão da legalidade do ato que está na origem do título 

executivo, coloca em causa o direito de defesa do executado. Porém, no âmbito do 

processo de execução fiscal, cujo objeto são as dívidas tributárias, essa diminuição dos 

direitos de defesa é justificada pelo fim que o processo visa, ou seja, a realização do 

crédito tributário, bem como, pela pré-existência de procedimentos que permitem que a 

dívida seja, verdadeiramente, certa, líquida e exigível.  

Pelo exposto, questionamos se a utilização deste meio processual executivo e 

atendendo à forma como está estruturado atualmente, será adequado para satisfazer 

direitos de crédito provenientes de dívidas de natureza administrativa e/ou mesmo civil.  

 

2. Tutela Jurisdicional efetiva 

Conforme já referimos, entendemos que o princípio da adequação material do 

processo ao direito substantivo é um subprincípio da tutela jurisdicional efetiva, assim 

analisamos inicialmente a origem da mesma associada ao “due processo of law”, do qual 

as ideias imanentes a este foram posteriormente adotadas pelos ordenamentos jurídicos 

americanos e europeus.  

No caso dos ordenamentos jurídicos espanhol e português a designação adotada 

foi a de tutela jurisdicional efetiva, consagrada no art.º 24.º da Constituição Espanhola, e 

no ordenamento jurídico português no art.º 20.º da CRP. A tutela jurisdicional na 

dimensão subjetiva é um direito de natureza pública, cujos titulares são as pessoas 

jurídicas12, com a qual se visa a efetivação dos direitos e interesses legalmente protegidos. 

Na sua dimensão objetiva, a tutela jurisdicional efetiva abrange as obrigações gerais do 

Estado, trata-se da proteção efetuada pelos tribunais no caso da violação de direitos e 

interesses legalmente protegidos, existindo vários tipos de direitos ou interesses que 

                                                           
12 Incluindo-se assim quer as pessoas singulares e as pessoas coletivas, de direito público ou privado.  



 

merecem proteção. Neste sentido, categoriza-se a tutela jurisdicional em tutela 

declarativa, tutela executiva e tutela cautelar 13.  

A palavra “tutela” sugere a proteção concedida pelo Estado aos direitos ou 

interesses legítimos. Nesse sentido, devem ser emanadas normas jurídicas que os 

prevejam e protejam, bem como, conjeturar-se as consequências da violação dos mesmos. 

Assim, a tutela jurisdicional efetiva torna possível a todas as pessoas que integram uma 

sociedade acederem aos órgãos jurisdicionais de forma a fazerem valer os seus direitos 

ou interesses legais, devendo, para isso, os cidadãos terem ao seu dispor formas 

jurisdicionais de reação perante a violação dos seus direitos ou interesses legítimos. 

Contudo, a efetividade não se pode limitar à existência dos meios processuais, nem apenas 

à existência dos direitos. Assim, é necessária uma correlação entre ambos, de forma a que 

nenhuma dessas vertentes fique desprotegida. Deste modo, a existência de uma sem a 

outra seria a negação à efetividade da tutela jurisdicional.  

De encontro ao referido, o art.º 20.º da CRP14 prevê o acesso ao Direito e a uma 

tutela jurisdicional efetiva, consagrando uma norma estruturante de um Estado de Direito 

Democrático “o direito à tutela jurisdicional efetiva surge como garantia imanente ao 

princípio do estado de Direito na medida em que este envolve uma componente baseada 

no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais [assumida] 

como uma das tarefas fundamentais do mesmo estado”15. Como entendido pela 

jurisprudência do tribunal constitucional, “[o princípio da tutela jurisdicional efetiva] 

apresenta-se no horizonte constitucional como um dos elementos formais integradores 

do estruturante princípio do Estado e Direito Democrático [cuja] consagração se 

encontra funcionalmente ligada ao princípio da segurança jurídica e da proteção da 

confiança”16.  

 

                                                           
13 Vd. neste sentido, RODRIGUES, FERNANDO PEREIRA, “O novo processo civil: Os princípios estruturantes”, Coimbra, Almedina, 

2013, p. 198. 
14O art.º 20.º e o art.º 202.ºda CRP devem ser conjugados com o direito internacional, nomeadamente com o art. º10.º da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, bem como com o art.º 6.º da CEDH e o art.º14.º do Pacto internacional de Direitos Civis.  
15 RODRIGUES, FERNANDO, PEREIRA, “O novo processo civil: os princípios estruturantes”, Coimbra, Almedina, 2013, p.196. 
16 Acórdão nº 498/2016, Proc. 74/16 do TC ,disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/: “[o] Artigo 20.º, n.º 1, 

da Constituição da República Portuguesa (CRP), implica «um direito a uma solução jurídica dos conflitos, a que se deve chegar em 

prazo razoável e com observância de garantias de imparcialidade e independência, possibilitando-se, designadamente, um correcto 

funcionamento das regras do contraditório, em termos de cada uma das partes poder «deduzir as suas razões (de facto e de direito), 

oferecer as suas provas, controlar as provas do adversário e discretear sobre o valor e resultados de umas e outras»”. 
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2.1. Princípio da efetividade da tutela jurisdicional: 

O princípio da tutela jurisdicional tem como princípio integrante, o princípio da 

efetividade, que parte de uma compreensão unitária entre o direito material e processual. 

Com efeito, a tutela efetiva não se basta com o direito de ação, como evidenciam GOMES 

CANOTILHO e VITAL MOREIRA17, o princípio da efetividade postula a existência de tipos 

de ações e recursos adequados, bem como, tipos de sentenças apropriadas às pretensões 

em juízo. A tutela efetiva-se, também, com a possibilidade de se poder recorrer 

contenciosamente de quaisquer atos administrativos ilegais ou inválidos. Para dar 

cumprimento ao princípio da efetividade - apesar de necessário - não é suficiente que se 

assegure o direito de ação para se considerar que a tutela é efetiva, é, pois, imperativo, 

que existam ainda tipos de ações, tipos de recursos e sentenças que sejam adequados e 

atribuam efetividade aos direitos. 

Em função do exposto, resulta que, o princípio da tutela jurisdicional efetiva vai 

muito além da garantia de acesso ao direito e do direito de ação. Neste sentido, NUNO 

CERDEIRA aponta três vetores de atuação impostos no art.º 20 da CRP: a celeridade, 

efetividade e previsibilidade devendo então o legislador ordinário dar cumprimento aos 

mesmos18.  

A efetividade e a plenitude estão relacionadas com o modo como são tuteladas as 

posições jurídicas subjetivas dos administrados, estando associados a elas, o direito de 

acesso aos tribunais, o direito de ação, à decisão e a sua devida execução. Ou seja, sempre 

que existir um direito ou interesse legalmente protegido, devem existir também os meios 

processuais adequados para a sua defesa, e só assim se pode considerar cumprida a 

demanda constitucional imposta pelo art.º 20.º da CRP “tem de se encontrar sempre um 

meio que permita o acesso ao tribunal quando exista um interesse ou interesse legalmente 

protegido [caso contrário] estamos perante uma inconstitucionalidade”19.  

 

                                                           
17 CANOTILHO, J.J GOMES, MOREIRA, VITAL, “Constituição da República Portuguesa anotada: artigos 1º a 107º” Coimbra, 

Coimbra Editora, 2007, p. 416. 

 RIBEIRO, NUNO CERDEIRA, “O controlo jurisdicional dos atos da administração tributária: - Reflexões acerca da articulação com 

o processo administrativo”, Coimbra, Almedina, 2014, p.30 
19 SILVA, ANDRÉ FESTAS DA, “Princípios estruturantes do contencioso tributário”, Lisboa, Dislivro, 2007, p. 73. 



 

2.2. Tutela jurisdicional efetiva em sede de Justiça Administrativa 

A tutela Jurisdicional efetiva, como não poderia deixar de ser, tem aplicação no 

âmbito Administrativo e Tributário. Assim, a lei constitucional 1/82 introduziu profundas 

alterações na relação entre a administração pública e os administrados20, alargando o 

campo de proteção concedida ao administrado de forma a abarcar a anulação dos atos 

administrativos e o reconhecimento de direitos ou interesses legalmente protegidos.  

Outra alteração significativa introduzida pela lei constitucional 1/82 foi o facto de 

serem impugnáveis todos os atos materialmente administrativos sem qualquer 

dependência de forma. Apesar destas alterações, JORGE MIRANDA E RUI MEDEIROS21 

criticam o texto constitucional de 82 pelo facto de este permitir várias interpretações, o 

que levava a uma desvalorização da dimensão da tutela subjetiva no contencioso 

administrativo. Independentemente de esta lei constitucional ser qualificada como 

insuficiente, autores como GONÇALO CAPITÃO e PEDRO MACHADO22 consideram que foi 

decisiva para a concretização de uma tutela jurisdicional efetiva na justiça administrativa. 

No entender dos autores, esta revisão constitucional serviu para que fosse possível 

aproximar o processo administrativo ao processo civil, no sentido de assegurar que a cada 

direito corresponda uma forma de o fazer valer em juízo e de o realizar coercivamente. 

Compreendem ainda estes autores que, com esta revisão se elevou o âmbito de proteção, 

pois representou o reconhecimento da possibilidade de uma defesa sem lacunas23. 

Outro marco estabelecido por esta revisão constitucional, foi o foco legislativo 

não no ato administrativo, mas sim, na relação jurídica administrativa. 

  As sucessivas alterações constitucionais, apesar de não diminuírem a tutela 

jurisdicional, em pouco contribuíram para que a mesma se tornasse mais efetiva, sendo 

que, a maior falha apontada era a nível da matéria cautelar. Assim, foi com a revisão 

                                                           
20 Texto resultante da revisão à constituição de 1933 introduzido pela revisão constitucional de 1971 art.º 269 n.º 2 “[é] garantido aos 

interessados recurso contencioso, com fundamento em ilegalidade contra quaisquer actos administrativos definitivos e executórios. 

Com a revisão de 1982 o anterior artigo passa a ser o art.º 268 tendo o nº 3 a seguinte redação: “[é] garantido aos interessados o recurso 

contencioso, com fundamento em ilegalidade, contra quaisquer actos administrativos definitivos e executórios, independentemente da 

sua forma, bem como para obter o reconhecimento de um direito ou interesse legalmente protegido”.  
21Cfr. MIRANDA, JORGE, MEDEIROS, RUI, “Constituição Portuguesa Anotada. Tomo III”, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 609. 
22Cfr. CAPITÃO, GONÇALO, MACHADO PEDRO, “Direito à tutela jurisdicional Efetiva: implicações na suspensão jurisdicional da 

eficácia dos actos administrativos” in Revista POLIS, abril – junho, 1995, P. 33 a 76. 
23  Idem, Ibidem, p. 45. 
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constitucional de 199724 que se introduziu a atual redação dos nº 4 e 5º do art.º 268.º da 

CRP, os quais foram posteriormente densificados nas leis ordinárias administrativas e 

também nas tributárias25. Com o nº 4 do artigo indicado pretendeu-se a consagração 

expressa do princípio da tutela jurisdicional efetiva, tendo reforçado a proteção dos 

direitos e interesses legalmente protegidos dos administrados. Por outro lado, a expressão 

“meio cautelar adequado” veio introduzir uma atipicidade constitucional nos meios 

cautelares a utilizar, estando esses meios atualmente previstos no art.º 112.º do CPTA. 

Assim, o nº 4 do art.º 268.º da CRP assegura a quem seja lesado por um qualquer ato 

administrativo ilegal a possibilidade de invocar essa efemeridade de forma a defender os 

seus direitos26.  

Neste seguimento, BARBOSA DE MELO27 aponta cinco dimensões nas quais o 

princípio da tutela jurisdicional efetiva influencia a relação da administração com o 

administrado. A primeira dimensão está relacionada com a necessidade de estarem 

previstos meios processuais de proteção de direitos e interesses dos administrados contra 

atos ou comportamentos por parte da administração que os possam ofender. Numa 

segunda dimensão, pretende-se que a resolução do litígio ocorra num prazo razoável. 

Relativamente à terceira, esta está relacionada com o desenrolar do processo contencioso 

e os meios de garantir que o processo seja justo e equitativo, devendo as partes partirem 

de uma posição paritária, de forma a garantir-se uma igualdade processual. No 

entendimento do autor, esta quarta dimensão está relacionada com as medidas cautelares, 

pois como a administração pública beneficia do privilégio de execução prévia - 

presumindo-se os seus atos válidos e legais, e sendo ainda, dotados de coercividade -  

pode ocorrer o caso de que devido à demora da decisão do tribunal (dentro da 

razoabilidade do prazo), a mesma não seja atempada para impedir a violação do direito 

ou a restauração de um direito já violado, em tempo útil. E por último, deste elenco 

enunciativo, o autor aponta a quinta dimensão, a qual é relativa à execução da sentença.  

                                                           
24 Que deu origem posteriormente à reforma do contencioso administrativo do ano de 2002/2004, tendo tido reflexos na lei 13/2002 

de 19 de fevereiro que aprovou o ETAF, e na lei 15/2002 de 22 de fevereiro que aprovou o CPTA. 
25 Como exemplo o art.º 2.º do CPTA, e o Art.º 9.º da LGT. 
26 Cfr. MIRANDA JORGE, MEDEIROS RUI, “Constituição Portuguesa Anotada. Tomo III”, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, pp. 608 

a 617. 
27 Cfr. MELO, BARBOSA DE, “Parâmetros constitucionais da justiça Administrativa. in reforma do Contencioso Administrativo: O 

Debate Universitário” Vol.I. Coimbra, Coimbra Editora, Coimbra, 2003, pp. 387 a 389.   



 

Estas dimensões enunciadas, bem como, os diversos direitos irradiados do 

princípio da tutela jurisdicional efetiva, fazem com que o mesmo seja um princípio base 

do bloco de juridicidade bastante trabalhado e discutido na doutrina e jurisprudência. 

Contudo, esse debate foca-se, sobretudo, na sua vertente positiva, ou seja, é dedicada mais 

atenção às formas como o administrado pode atuar para assegurar a defesa dos seus 

direitos e interesses legítimos violados por uma atuação/omissão ilegal ou abusiva, por 

parte da administração. No nosso entendimento, a CRP visa abarcar, também, o lado 

reativo, no sentido de que, quando o administrado está envolvido num litígio com a 

administração, tem o direito de ver contra ele ser utilizado o meio processual (e até 

procedimental) adequado, de forma a que lhe sejam assegurados os corretos meios de 

defesa, e no caso de o mesmo não ter ocorrido, possa sempre invocar essa inadequação.  

A lei ordinária tributária, nomeadamente, o art.º 97.º nº 2 da LGT, também prevê 

essa necessidade de utilização do meio processual adequado, referindo que “todo o direito 

de impugnar corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em juízo”. 

A consagração de tal regra advém da ideia de que cada forma processual é delineada em 

função do objeto sobre que versa, estando prevista uma tramitação própria, que permite 

assegurar um processo justo e equitativo para as partes em litígio28. Assim, sempre que 

contra o administrado não é utilizado o processo adequado existe, também aqui, uma 

negação à tutela jurisdicional efetiva, pois esta não se basta na atuação participativa do 

administrado, mas também nela devem estar incluídos os direitos de defesa.  

Afirmamos assim que, também se deve proteger o status negativus desses 

direitos29, sendo que, uma deficiente proteção processual de direitos subjetivos será uma 

negação ao princípio da tutela jurisdicional efetiva. 

Não obstante o indicado, e apesar de a Administração Tributária beneficiar de ius 

imperium, não devemos partir do pressuposto de que o contribuinte está sempre numa 

posição desfavorável. A este respeito, relembramos que, em abstrato e no âmbito 

contencioso, a administração e o administrado se encontram em posição de igualdade, 

devendo a tutela jurisdicional efetiva assegurar-se a ambos os sujeitos da relação 

                                                           
28 SILVA, TELMA MARTINS DA, “Erro na forma de processo e convolação”, in Justiça Tributária n.º 10, outubro/dezembro, 2015, p. 

28. 
29CFR. MARTINS, PATRÍCIA FRAGOSO, “Da Proclamação à Garantia Efetiva dos Direitos Fundamentais – em busca de um due 

processo of law”, Estoril Princípia Editora, 2007, p. 53.  
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jurídica.30 “ A tutela judicial efetiva em matéria administrativa não se refere apenas aos 

direitos dos cidadãos, na sequência da previsão constitucional, mas se estende à proteção 

do interesse público e dos valores colectivos, designadamente daqueles valores e bens 

constitucionalmente protegidos”31. De encontro ao referido, e pela importância que 

assume a Administração Pública para a defesa do interesse público e valores 

constitucionais, está também esta abrangida pelos direitos associados a uma tutela 

jurisdicional efetiva. 

 

3. Princípio da adequação material do processo ao direito substantivo: aplicado ao 

processo tributário. 

O processo é definido como um conjunto de atos organizados e sequenciais tendentes 

à resolução de litígios, este é um meio de hétero-composição em que os poderes de 

resolução são atribuídos legalmente a um terceiro imparcial. Nas palavras de WLADIMIR 

BRITO “o processo é [uma] forma de hétero-composição de conflitos de interesses 

conferidos por lei a um terceiro imparcial, o juiz cuja atividade [é] normativamente 

formalizada, pré-determinada e obrigatoriamente desenvolvida no quadro de um órgão 

estatal” 32. 

A função do processo tributário é dirimir os litígios de direito público que surjam 

no seio de uma relação jurídico-tributária, sempre com o objetivo principal da descoberta 

da verdade material. É relativamente a esta última função que se encontra uma das 

diferenças com o processo civil: no contencioso tributário o tribunal e o juiz devem 

realizar as diligências que se entendam necessárias para o apuramento da verdade real e 

efetiva, vigorando, assim, o princípio do inquisitório previsto no art.º 99.º da LGT .   

O processualista, FREDIE DIDIER, reconhece no princípio da adequação do 

processo à situação substancial três dimensões de atuação: uma referente ao plano 

abstrato e as restantes ao plano concreto. No plano abstrato temos a dimensão legislativa, 
no âmbito da qual se impõe ao legislador que, no momento da criação de regras e trâmites 

processuais, ou normas que vão influenciar as mesmas, verifique se estas são adequadas 

à realização e proteção da situação substancial. Assim, a construção processual deve, logo 

                                                           
30 Vd. neste sentido MARTINS DA, SILVA TELMA, “Erro na forma de processo e convolação” in Justiça Tributária n.º 10, 

outubro/dezembro, 2015, p.33. 
31 Cfr. ANDRADE, JOSÉ CARLOS VIEIRA DE, “A Justiça Administrativa”, 12.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2012, p. 148. 
32 Cfr. BRITO, WLADIMIR, “Teoria geral do processo - Parte 1”, Braga, AEDUM, 2012, p. 33.  



 

à partida, respeitar a natureza e as peculiaridades do seu objeto, pelo que, o legislador 

deve atender a essas características de forma a que o processo previsto seja o meio de 

atuação mais indicado para a salvaguarda dos direitos em litígio. O autor entende, tal 

como temos defendido, que este corolário advém do devido processo e do princípio da 

tutela jurisdicional efetiva 33. 

No plano concreto, a dimensão jurisdicional, faz recair as obrigações sobre o 

órgão jurisdicional, verificando-se, assim, um dever de o Juiz proceder, quando 

necessário e dentro dos limites legais, a adaptações processuais que salvaguardem os 

direitos em litígio. No âmbito do processo tributário a convolação processual está prevista 

no art.º 98.º nº4 do CPPT, “[e]m caso de erro na forma do processo, este será convolado 

na forma do processo adequado, nos termos da lei.” Também a LGT prevê que o mesmo 

ocorra conforme o previsto no seu art.º 97.º nº 3. No entanto, apesar de a lei tributária 

prever a convolação, esta não indica qual a forma mediante a qual a mesma se deve 

proceder, tornando-se necessário o recurso à lei subsidiária, que por indicação do art.º 2.º 

al. e) do CPPT, é a lei processual civil, nomeadamente o art.º 193.º do CPC34.  

  A terceira dimensão indicada pelo autor, sendo também esta aplicada no plano 

concreto, é a dimensão negocial. Neste plano, as adaptações e correções processuais 

estão à disposição das partes que, mediante acordo, vão adaptar o processo ou resolver o 

litígio como melhor se lhes afigure. Todavia, no âmbito do direito tributário e atendendo 

à indisponibilidade dos direitos subjacentes, esta dimensão é bastante restringida.  

Como temos vindo a referir ao longo deste trabalho, o princípio da tutela 

jurisdicional efetiva é constituído por vários princípios e direitos, dos quais alguns se 

autonomizam devido à relevância que representam na salvaguarda de direitos e interesses 

legítimos. Um desses exemplos é o princípio da adequação material do processo à 

situação substancial e, no conteúdo deste, encontramos duas exigências: uma primeira 

quantitativa, a qual se traduz numa imposição ao legislador ordinário de possibilitar ao 

administrado os meios que formalmente consigam possibilitar ao demandante a 

                                                           
33  Cfr. DIDDIER, FREDIE. Curso de direito processual Civil 1. 18º ed, 2016. P. 117 e ss. 

34 Para mais desenvolvimento sobre o tema, SILVA, TELMA, MARTINS DA “Aproximação ao estudo da convolação em processo 

tributário”, Dissertação de Mestrado em Direito Tributário, 2014, Braga, p. 96 e ss. Também no âmbito do procedimento tributário 

existe a obrigação de convolar um procedimento iniciado pelo contribuinte que não segue a forma correta, para outro procedimento 

legalmente indicado. Contudo desde que, que seja possível o aproveitamento das peças úteis para a apuração dos factos, esta obrigação 

está prevista no art.º52.º do CPPT. 
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salvaguarda das suas pretensões jurídicas. Posto isto, o que se pretende é a plenitude dos 

meios processuais.  

A segunda exigência é qualitativa, ou seja, o que se procura é que para cada direito 

exista uma ação prevista formalmente, mas também, e acima de tudo, a necessidade de 

que a mesma seja adequada. Isto é, que a sua tramitação e os meios ao dispor dos sujeitos 

processuais sejam apropriados aos direitos em litígio. Em suma, para que esta exigência 

se tenha por cumprida, o meio processual previsto tem de garantir que os seus trâmites 

são estruturados e pensados para a situação material, de forma a que se preveja uma 

adequação teleológica, objetiva e subjetiva da mesma ao meio processual. 

Assim, torna-se importante para a presente dissertação, verificarmos em que 

consiste cada uma destas exigências referidas, para que possamos posteriormente 

formular um juízo relativamente à possibilidade de o processo de execução fiscal admitir 

a cobrança coerciva de dívidas não tributárias. 

 

3.1. Exigência qualitativa ou adequação em sentido restrito: 

A adequação em sentido restrito consiste na utilização dos instrumentos 

processuais que melhor realizarão os direitos substantivos e, para que assim seja, deve 

existir uma adequação quanto aos sujeitos, objetos e finalidades. Analisemos, de seguida, 

os requisitos de adequação.  

3.1.1. Adequação subjetiva 

Tal como defende GALENO LACERDA, a adequação subjetiva impõe que os 

trâmites e regras processuais devam ser adequados aos sujeitos processuais35. Em 

conformidade com o referido, indicamos que a legitimidade para intervir no processo 

tributário depende da relação jurídico-tributária material controvertida, tendo 

legitimidade para intervir a pessoa ou entidade que seja parte integrante da relação 

jurídico-tributária. Assim, a legitimidade ativa corresponde à pessoa que colocou uma 

determinada pretensão em tribunal, designado de autor, sendo que também é parte 

interveniente a pessoa contra a qual essa pretensão foi apresentada, o demandado que tem 

um interesse contraposto ao do autor. Neste seguimento, podem ser intervenientes a 

                                                           
35 LACERDA, GALENO, “O Código Como Sistema Legal de Adequação do Processo”, in (coord) ADROALDO FABRÍCIO; PAULO 

CESAR CARNEIRO, “Meios de impugnação ao julgado civil: estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira”, Rio de janeiro, 

Companhia Editora Forense, 2008, pp. 251-258.  



 

Administração Tributária, os contribuintes e restantes obrigados tributários, bem como as 

partes nos contratos fiscais e as pessoas que provem ter interesse legítimo36.  

Assim, deve reconhecer-se aos administrados o direito a fazer valer as suas 

pretensões legais em tribunal, e, noutra vertente, à administração tributária o direito de 

liquidar e cobrar os tributos, conquanto que ambas as partes tenham uma posição 

igualitária e justa.  

Como sinais de adequação subjetiva, basta verificar como variam as normas 

relacionadas com a legitimidade das partes no processo tributário, no caso de se tratar de 

pessoa capaz ou incapaz, singular ou coletiva, sujeito passivo direto ou indireto.  

Assim, atentemos, a capacidade judiciária consiste na suscetibilidade de uma 

pessoa estar em juízo, tendo esta por base e medida a capacidade de exercício dos direitos 

tributários (art.º 3.º n.º 2 CPPT). Com efeito, quem tem personalidade tributária terá 

capacidade tributária e esta varia conforme o sujeito passivo e a situação em concreto, 

podendo a lei tributária alargar ou restringir o âmbito da mesma, adequando-a, assim, ao 

sujeito em causa. Contudo, nem todos os sujeitos tributários dispõem de capacidade 

tributária, como é o caso dos menores, interditos e inabilitados, os quais só podem estar 

em juízo por intermédio dos seus representantes legais. A adequação subjetiva é também 

tomada em consideração pelo legislador quando atende a fatores pessoais, tais como, a 

residência ou a localização efetiva da sede, os quais afetam as regras de competência. 

Outro exemplo de adequação dos trâmites processuais aos sujeitos ocorre quando, 

no âmbito do processo de execução fiscal, e após o ato de reversão, é atribuído aos 

responsáveis tributários os mesmos meios impugnatórios que estiveram ao alcance do 

sujeito passivo direto, de acordo com o art.º 22.º n.º 5 da LGT.   

Já no respeitante à legitimidade da Administração Tributária para intervir no 

processo tributário, aquela não possui legitimidade ativa, estando impedida de apresentar, 

por sua iniciativa, uma pretensão jurídica no tribunal, pois o processo judicial tributário 

visa a proteção dos direitos e interesses legítimos dos administrados. Além disso, a 

administração tributária beneficia da presunção de legalidade dos seus atos, dispondo de 

meios coativos para realizar as suas pretensões. Verificamos também aqui que o processo 

tributário se adequa às partes intervenientes, colocando-as numa posição paritária.  

                                                           
36 Cfr. Art.º 9.º n.º 1 do CPPT. 
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3.1.2. Adequação Teleológica 

O requisito da adequação teleológica impõe que se atenda ao aspeto finalístico do 

processo, verificando o fim que é visado com o mesmo e considerando o motivo da sua 

criação, aferindo qual a natureza do(s) direito(s) em litigância e ponderando se o meio 

previsto na lei vai dar cumprimento a essas imposições, pois é o aspeto teleológico do 

processo que define a sua essência como realidade jurídica instrumental voltada para um 

fim.  

Por conseguinte, integram o contencioso tributário processos mediante os quais o 

administrado pode impugnar atos tributários; pedir o reconhecimento de um direito ou 

interesses em matéria tributária; ou recorrendo a meios que interpelam a administração 

tributária a agir. Este dispõe ainda de meios acessórios e da possibilidade de utilização da 

ação administrativa. 

Além destes meios ao dispor do sujeito passivo tributário, está previsto, como 

meio executivo, o processo de execução fiscal, o qual é o meio processual de tutela 

executiva, que visa a satisfação do direito de crédito tributário, cuja receita arrecadada 

visa a realização de necessidades coletivas para o cumprimento de imposições 

constitucionais, ou, pelo menos, foi projetado e estruturado com esse objetivo. Ora 

vejamos, a teleologia inerente à criação e estruturação do processo de execução fiscal 

consistia na cobrança de receitas do Estado em sentido restrito, ou seja, como Tesouro, 

esses rendimentos estavam previstos no Orçamento de Estado. E, atendendo a essa 

característica, foi criada uma legislação especial para proporcionar a cobrança rápida e 

própria dessas receitas, surgindo assim o Código de Execuções Fiscais no ano de 1913.  

Nestes termos, o processo de execução fiscal foi estruturado atendendo às 

finalidades inerentes da receita tributária do Estado, legitimando-se com esse argumento 

a diminuição dos direitos de defesa do executado pelas finalidades financeiras associadas 

à receita fiscal. A utilização generalizada deste meio executivo ofende, claramente, o 

reduto da criação de um processo executivo específico para a cobrança, de forma 

acelerada, de receita necessária à satisfação de necessidades coletivas públicas. 

  



 

3.1.3. Adequação objetiva: 

O critério de adequação objetiva indica-nos que o legislador aquando da criação, 

ou atribuição de um processo já existente para a proteção ou satisfação de direitos ou 

interesses deve atender à natureza do litígio - cuja importância impõe uma modalidade de 

tutela diferenciada - e à urgência da tutela 37 . 

Como iremos constatar no adiantar deste trabalho, o direito à defesa do executado 

está fortemente limitado no processo de execução fiscal, apenas podendo - o sujeito 

passivo direto - opor-se à execução com base num rol taxativo de fundamentos previstos 

no art.º 204.º n. º1 do CPPT. Concomitantemente, as causas de suspensão do ato tributário 

são bastante limitadas e sob a condição de prestação de garantia idónea.  

Além destas limitações e restrições, e apesar de o princípio da igualdade das partes 

em litígio ser adotado no contencioso tributário, a verdade é que, no âmbito do processo 

de execução fiscal, entre a Administração Tributária e o contribuinte existe um 

desequilíbrio devido às prerrogativas que a primeira goza, sendo aquela a própria 

executora e cobradora das suas dívidas. Sem embargo, essa é uma desigualdade 

necessária e justificada pelo interesse público, que a Autoridade Tributária tem o dever 

de ponderar em todas as suas atuações. 

De facto, é uma realidade jurídica que não podem existir princípios nem direitos 

absolutos, e que, por vezes, os mesmos comportam exceções. Ora, o mesmo raciocínio se 

aplica ao princípio da adequação processual ao direito substantivo. Ainda assim, essas 

exceções devem ser justificadas, e nunca devem ir tão além, de forma a deixarem de ser 

uma exceção e passarem a ser a regra. Questionamos qual a justificação para o facto de o 

processo de execução fiscal cobrar dívidas não tributárias, e para colocação da 

administração tributária como “agência privada” de execuções, permitindo assim, que 

diversas entidades públicas e até privadas usufruam das prerrogativas associadas a este 

meio executivo.  

 

                                                           
37 LACERDA, GALENO, “O Código Como Sistema Legal de Adequação do Processo”, in (coord) ADROALDO FABRÍCIO; PAULO 

CESAR CARNEIRO, “Meios de impugnação ao julgado civil: estudos em homenagem a José Carlos Barbosa Moreira”, Rio de janeiro, 

Companhia Editora Forense, 2008, pp. 253- 258.  
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3.2. Dimensão quantitativa: plenitude dos meios processuais: 

Antes de descortinarmos a dimensão quantitativa, torna-se necessário fazer uma 

distinção entre um contencioso de plena jurisdição e um contencioso de mera anulação. 

Este último é aquele, mediante o qual, se visa a mera anulação de atos administrativos, e 

se remete a emanação posterior de um ato válido e eficaz para a Administração Tributária, 

“o único pressuposto para a concessão da tutela jurisdicional num contencioso de mera 

anulação será a invocação de vícios de um acto praticado pela administração que se 

pretende que seja anulado em tribunal”38. 

O contencioso de plena jurisdição é o que tem como pressuposto a lesão ou 

possível lesão (no caso da matéria cautelar) de um direito ou interesse legítimo, sem que 

para isso seja necessária a existência de um ato administrativo. E, como nos indicam 

SERENA CABRITA NETO e CARLA TRINDADE39, neste tipo de contencioso o tribunal pode 

anular a decisão da administração tributária invocada, bem como substituir pela decisão 

adequada e condenar a Administração Tributária a devolver as quantias indevidamente 

pagas e condenar em juros indemnizatórios.   

As autoras seguem o posicionamento de RUI DUARTE MORAIS40 que entende que 

o contencioso tributário deixou de ter como pressuposto a invocação de vícios do ato 

praticado pela administração, bastando para o recurso ao mesmo a existência de uma lesão 

de direitos ou interesses. Tal como invocado pelo autor, existe a ressalva no contencioso 

de plena jurisdição resultante do princípio da separação de poderes: o tribunal não poderá 

substituir-se à administração na tomada de decisão, apenas poderá determinar os atos que 

devam ser praticados por esta quando exista uma vinculação legal para a prática do 

mesmo, o que decorre diretamente da aplicação da lei ao caso concreto.  

Já JOAQUIM FREITAS DA ROCHA associa também o contencioso tributário a um 

contencioso de legalidade, ou seja, excluem-se da apreciação dos tribunais questões 

relacionadas com o mérito e a oportunidade do ato praticado, não devendo o tribunal 

                                                           
38 NETO, SERENA CABRITA, TRINDADE, CARLA CASTELO, “Contencioso tributário: Princípios do processo tributário: Vol.II”, 

Coimbra, Almedina, 2017, p. 26.  

39V. Idem, Ibidem, P. 27. 

40 Cfr. MORAIS, RUI DUARTE, “A execução fiscal”, 2ª Edição, Coimbra, Almedina, 2006, p. 243 – 244. 



 

julgar as decisões tomadas pela administração, quando as mesmas tenham sido tomadas 

atendendo ao espaço de valoração e discricionariedade41. 

Acresce ainda que, o contencioso tributário é um contencioso pleno que permite 

aos sujeitos tributários que se façam valer dos seus direitos ou interesses legítimos sempre 

que os mesmos sejam afetados42. No entendimento de CARLOS PAIVA43, o contencioso 

tributário não é um contencioso de plena jurisdição porque, segundo o autor, o processo 

tributário encontra-se direcionado para a anulação do ato tributário deixando de fora a 

possibilidade de impugnação de um conjunto de atos em matéria tributária cuja lesividade 

não pode ser apreciada44.  

Apesar da posição deste último autor, a verdade é que existe uma imposição 

constitucional45 no sentido de o contencioso tributário ser de plena jurisdição, ficando a 

cargo do legislador ordinário prever os quatro tipos de formas processuais que vão de 

encontro a esta exigência constitucional. Destarte, devem então existir meios de 

reconhecimento de direitos ou interesses legalmente protegidos em matéria tributária, 

meios impugnatórios de atos lesivos, meios que obriguem a administração atuar (quando 

tinha o dever legal de o fazer) e meios cautelares46.  

 A imposição constitucional referida está relacionada com a dimensão quantitativa 

do princípio da adequação material e representa a concretização do princípio da tutela 

jurisdiciona efetiva na vertente processual 47.   

                                                           
41 Cfr. ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra editora, 2014, 

p. 244-245. 

42 Seja nas situações em que houve uma atuação administrativa que lesou os direitos ou interesses legítimos e neste caso, estamos 

perante um contencioso de segundo grau ou contencioso por ação, ou ainda no caso de deveria ter existido uma atuação por parte da 

administração, e por essa omissão o sujeito viu afetado as suas pretensões, e neste caso é um contencioso de primeiro grau, ou 

contencioso por omissão. Idem, Ibidem, p. 248. 

43 Cfr. PAIVA, CARLOS, “O processo de execução fiscal”, 4.ª edição, Coimbra, Almedina, 2016, p.19. 

44 O autor dá como exemplo os atos de fixação da matéria tributária por métodos indiretos exceto quando dá lugar a liquidação. Cfr. 

idem ibidem p. 19 e ss.   
45 Cfr. Art.º268.º nº 4 da CRP. Esta norma constitucional reforçou, de forma clara, o contencioso tributário ao impor de forma cabal 

uma plenitude de meios processuais.   
46 Cfr. ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra editora, 2014, 

p. 248. 

47 Cfr. NETO, SERENA CABRITA, TRINDADE, CARLA CASTELO, “Contencioso tributário: Princípios do processo tributário: Vol.II”, 

Coimbra, Almedina, 2017, p. 188. 
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 Pretende-se com esta dimensão a ideia de que deve existir uma panóplia de 

formas processuais que permitam que para cada direito corresponda o meio de 

impugnação que atende às características e especificidades do mesmo. Trata-se da adoção 

para o âmbito tributário da máxima civilística prevista no art.º 2.º nº 2 do CPC que “[a] 

todo o direito, exceto quando a lei determine o contrário, corresponde a ação adequada 

a fazê-lo reconhecer em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá-lo 

coercivamente, bem como os procedimentos necessários para acautelar o efeito útil da 

ação”. Os meios processuais tributários encontram-se definidos no art.º 101.º da LGT, 

tendo sido densificado no art.º 97.º nº 2 do CPPT. Com efeito, a formulação deste artigo 

97.º nº 2 do CPPT poderia ser considerada como taxativa, não fosse a ultima alínea q) 

“outros meios processuais previstos na lei”.   

 Contudo, apesar da existência da consagração dos meios processuais a escolha 

pela utilização dos mesmos não depende da opção do interessado, devendo, outrossim, 

este utilizar o meio considerado adequado pela lei para a proteção do seu direito ou 

interesse legítimo 48.  

 

3.3.  Princípio da tipicidade das formas processuais 

Deste princípio decorre que o interessado terá de utilizar o meio processual 

adequado previsto na lei para atacar determinado ato. Dito isto, pode ocorrer a situação 

de o interessado ter de utilizar formas processuais distintas, mesmo existindo uma relação 

de prejudicialidade ou dependência 49. Porém, existem sinais no contencioso tributário de 

alguma flexibilização ao princípio da tipicidade das formas processuais como a figura da 

convolação, da correção da petição inicial e aplicação do princípio da adequação formal 

no processo tributário, por força do art.º 2.º e) do CPPT. Este princípio exige que o juiz 

tenha uma perspetiva crítica quanto às regras processuais, e quando a tramitação não se 

adequar às especificidades da causa, deve o juiz oficiosamente, e após ouvir as partes, 

proceder às alterações necessárias para respeitar a finalidade do processo50.  

                                                           
48 Idem Ibidem. p. 41. E ainda ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, 

Coimbra editora, 2014, p. 254. 

49 Cfr. NETO, SERENA CABRITA, TRINDADE, CARLA CASTELO, “Contencioso tributário: Princípios do processo tributário: Vol.II”, 

Coimbra, Almedina, 2017, p. 41.  

50 Cfr. NETO, ABÍLIO, “O Novo Código de Processo Civil Anotado”, Coimbra, Almedina, 2014. P. 587-589. 



 

Em suma, colocamos em relevo a dimensão qualitativa e quantitativa do princípio 

da adequação do processo à situação substancial, assim como, a importância da 

necessidade de conjugação das duas dimensões. Verificamos ainda que, na dimensão 

qualitativa, existe a necessidade de utilização de meios que tenham a sua tramitação 

processual formatada de acordo com os requisitos da adequação subjetiva, objetiva e 

teleológica, de forma a que se permita a salvaguarda dos direitos dos sujeitos processuais. 

Quanto à dimensão quantitativa, averiguamos a necessidade da existência de uma 

panóplia de processos que assegurem possibilidades de reação por parte do lesado. 
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4. Princípio da celeridade processual como dimensão temporal do princípio da 

Adequação processual aos direitos substantivos.  

A adequação de um processo à defesa de um direito afere-se também numa 

dimensão temporal, e nesse sentido, e de forma a dar cumprimento a essa imposição, o 

legislador tributário estabelece o princípio da celeridade processual. Este é um corolário 

do direito à tutela jurisdicional efetiva, e traduz-se no direito de se obter em prazo 

razoável uma decisão com força de caso julgado para a pretensão regularmente deduzida 

em juízo.  A necessidade de se alcançar uma decisão célere visa a exequibilidade das 

pretensões, quer a do credor, quer a do obrigado tributário. Assim, como nos indica 

WLADIMIR BRITO, “a celeridade processual é factor de utilidade da resolução da lide”51.  

A celeridade processual está associada à necessidade de resolução do lígio num 

prazo plausível, não se impondo que o processo deva ser concluído em tempo recorde, 

mas sim que se atenda às características dos direitos que se visa protelar. Ora nem mais 

do tempo que baste, nem menos do tempo necessário, a razoabilidade encontra-se num 

ponto de equilíbrio, que abstratamente é impossível quantificar. Diante do exposto, 

percebe-se o motivo pelo qual a CRP não quantificado o que entende como prazo 

razoável, tendo deixado essa tarefa ao legislador ordinário que, apesar de também não 

definir o conceito, atribui limites que ajudam a encontrar o tal ponto de equilíbrio52.   

Tendo em vista alcançar estes objetivos constitucionais, no âmbito do contencioso 

tributário, foi atribuído ao juiz um prazo de decisão máximo de 90 dias ou de dois anos 

contados entre a data da instauração e a decisão proferida em 1ª instância. O prazo 

máximo de dois anos aplica-se aos processos previstos no art.º 96. º nº 2 do CPPT, já os 

processos com prazo máximo de 90 dias têm a previsão no nº 3 do mesmo preceito legal 

e respeita a processos urgentes. 

Contudo, e apesar desta imposição temporal de atuação, não está prevista 

nenhuma consequência no caso do seu incumprimento, exceto a responsabilização do 

estado pela demora na administração da justiça, tendo para isso que o retardo da decisão 

causar dano e o mesmo ser imputável à não obtenção de uma decisão em tempo – bem 

                                                           
51 BRITO, WLADIMIR, “Teoria geral do processo -Parte 1”, Braga, AEDUM, 2012; 

52 Cfr. RIBEIRO, NUNO CERDEIRA, “O controlo jurisdicional dos atos da administração tributária: - Reflexões acerca da articulação 

com o processo administrativo”, Coimbra, Coimbra, 2014, p.27. 



 

como preencher os restantes requisitos - poderá o interessado/lesado colocar uma ação de 

responsabilidade extracontratual do Estado pelo atraso das funções jurisdicionais.  

Acresce ainda, e como nos indica, JORGE LOPES DE SOUSA que apesar de ser de 

louvar o esforço do legislador para assegurar a celeridade judicial, não é de todo 

suficiente, pois esta imposição é dirigida apenas às decisões proferidas em primeira 

instância deixando de fora do seu âmbito de aplicação os recursos jurisdicionais 

“consequentemente, mesmo que venham a ser observados os prazos referidos, esta 

inovação legislativa é insuficiente para assegurar a tutela judicial em tempo útil que é o 

que seu objetivo em todos os processos em que seja admissível recursos jurisdicionais” 

53. 

A resolução dos litígios emergente de relações jurídicas tributárias, e devido à 

finalidade da receita tributária de financiar bens que satisfação as necessidades 

coletivas54, implica que a litispendência e morosidade na sua resolução possa afetar a 

comunidade em geral, verificamos assim que a morosidade das decisões não é apenas 

lesiva para as partes, mas que atendendo ao referido, terá efeitos erga hommes55.  

  

                                                           
53 SOUSA, JORGE LOPES DE,“Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado II”, 4.ª edição, p. 30 e ss.  

54 Para mais desenvolvimento do tema consultar ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Apontamento de Direito tributário (A relação 

jurídica tributária)”, Braga, AEDUM, 2009, p. 10 e ss. e ainda SANCHES, J.L SALDANHA, “Manual de Direito Fiscal”, 3.ª edição, 

Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p. 21 e ss. 

55  Salvaguardando a ideia de que a administração tributária goza de estatuto de superioridade que se traduz no facto de a vontade 

administrativa é manifestada mediante a emanação de atos autoritário e unilaterais que gozam de uma presunção de legalidade, ou 

seja, em princípio estes atos só serão afastados do ordenamento jurídico mediante revogação ou anulação por se considerarem à partida 

legais e válidos, além disso podem ser imediatamente executados (privilégio de execução prévia). ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, 

“Apontamento de Direito tributário (A relação jurídica tributária)”, Braga, AEDUM, 2009, p. 13. Relembramos que, no contencioso 

tributário não se está perante o uso pleno dessa prerrogativa, podendo sempre o sujeito passivo tributário requerer a suspensão do ato 

administrativo mediante a prestação de garantia segundo os requisitos do art.º 169 do CPPT. 



27 

CAPÍTULO II 

 
O PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL COMO MODO APELATIVO DE 

COBRANÇA DA DÍVIDA 

 

1. Interesse público associado ao processo de execução fiscal. 2. 
Processo executivo. 3. O Processo de execução fiscal. 3.1. O 

âmbito da execução fiscal. 3.2. Alargamento do âmbito da 

execução fiscal. 3.3 Pressupostos formais. 3.3.1 Espécies de 
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Neste capítulo procuramos abordar as prerrogativas do processo de execução fiscal, 

das quais 736 entidades56 beneficiaram para a cobrança coerciva das suas dívidas. A este 

número acrescem as entidades públicas que, na sua própria estrutura orgânica, têm 

serviços de execução e tramitam o processo de execução fiscal, designadamente, as 

autarquias locais e a segurança social. 

 

* 

 

1. Interesse público associado ao processo de execução fiscal 

 

O processo de execução fiscal tem a si associada uma celeridade processual e 

economia de meios sem igual no âmbito do processo executivo comum. Isto deve-se ao 

facto de as dívidas decorrentes do crédito tributário do Estado terem subjacente o 

superior interesse público, estando previsto no art.º 103.º n.º 1 da CRP que “o sistema 

fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades 

públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza.” Nestes termos, o 

legislador ordinário entendeu abranger, não apenas o sistema fiscal, mas todo o sistema 

tributário, tal como indica no art.º 5.º nº 1 da LGT a “tributação visa a satisfação das 

necessidades financeiras do Estado e de outras entidades públicas […]”.   

A receita tributária é a principal forma de financiamento de um Estado Fiscal57, – 

inserindo-se, nesta categoria, o Estado Português - é através dela que se consegue dar 

cumprimento à satisfação das necessidades públicas coletivas, como sendo a construção, 

                                                           
56 Como referido por José Azevedo Pereira na conferência “A crise do Estado Fiscal”, 15 outubro de 2016, lisboa. Reportagem à 

conferência na revista contabilista, Ano XVII, outubro, 2016. 

57 Esta é a regra dos estados modernos, por oposição a um Estado-proprietário, ou produtor em que “[a] sua base financeira assenta 

essencialmente nos rendimentos a atividade económica produtiva por eles monopolizada ou hegemonizada e não em impostos 

lançados aos seus cidadãos.” Para mais desenvolvimentos, NABAIS, JOSÉ CASALTA, “O dever fundamental de pagar impostos”, 

Coimbra, Almedina, 1998, p. 215 e ss.  Um exemplo de um estado proprietário é o Estado Angolano, em que o seu orçamento de 

estado é financiado na sua maioria pelas receitas que advém de direitos patrimoniais que resultam da exploração dos recursos minerais 

e de recursos de hidrocarbonetos. 
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manutenção e administração de infraestruturas relacionadas com a saúde, educação, 

transportes e mobilidade, etc. Esta realização do interesse público, bem como a 

necessidade de evitar a banalização do incumprimento, justifica a necessidade de 

manifestação do poder coativo do Estado mediante um processo executivo com 

prerrogativas únicas: o processo de execução fiscal. 

 

2. Processo executivo 

O processo executivo, e contrariamente ao processo declarativo, não tem por 

objeto a definição de um direito ou situação, mas visa a reparação efetiva de um direito 

violado. A sua utilização ocorre quando a relação entre as partes está numa situação 

patológica, ou seja, o devedor já está em incumprimento da sua obrigação de pagamento. 

Perante o exposto, o credor munido de um título executivo vai fazer valer o seu direito 

mediante uma ação executiva, que poderá terá como finalidade exigir o cumprimento de 

uma obrigação, realização de uma prestação ou aplicação de uma sanção58.  

O CPC, no art.º 10.º, prevê que as ações possam ser declarativas ou executivas, 

definindo estas últimas como aquelas em que o credor requer as providências adequadas 

à realização coativa de uma obrigação que lhe é devida. A ação executiva tem como 

finalidade o pagamento de uma quantia certa, a entrega de coisa certa, ou ainda, a 

realização de uma prestação de facto, quer positivo, quer negativo, art.º 10.º nº 6 CPC.  

Já o processo de execução fiscal, que tal como no processo executivo comum (para 

a entrega de quantia certa), visa o pagamento de uma quantia pecuniária em que não tendo 

o devedor cumprido de forma voluntária, a realização da mesma será efetuada de forma 

coerciva através da penhora e venda dos bens do executado.  

O processo executivo civil pode seguir forma comum ou forma especial. Este 

último aplica-se aos casos expressamente designados na lei, sendo que o processo comum 

é aplicável a todos os casos a que não corresponda processo especial (art.º 546 nº 1 e nº 2 

do CPC)59. Por seu turno, o processo executivo civil pode, ainda, seguir a forma ordinária 

ou sumária, sendo que, nesta última, o processo inicia-se com a penhora dos bens do 

executado.  

                                                           
58 GONÇALVES, MARCO  CARVALHO, “Lições de processo executivo”, Coimbra, Almedina, 2016, p.15. 

59 Vd. idem ibidem. P. 21.  



 

A forma sumária “é utilizada em decisão arbitral ou judicial nos casos em que 

esta não deva ser executada no próprio processo; em requerimento de injunção ao qual 

tenha sido aposta fórmula executória; em título extrajudicial de obrigação pecuniária 

vencida, garantida por hipoteca ou penhor; em título extrajudicial de obrigação 

pecuniária vencida cujo valor não exceda o dobro da alçada do tribunal de 1.ª 

instância”60.Não sendo aplicada nos casos previstos nos artigos 714.º e 715.º do CPC, 

bem como, quando a obrigação exequenda careça de ser liquidada na fase executiva e a 

liquidação não dependa de simples cálculo aritmético, ou ainda no caso de haver título 

executivo diverso de sentença apenas contra um dos cônjuges e o exequente alegue a 

comunicabilidade da dívida no requerimento executivo61.  

O processo de execução fiscal é mais simples e célere que o processo de execução 

comum, tais características interessam, em condições normais, ao credor que quer ver o 

seu direito de crédito fácil e rapidamente realizado. Contudo, como alerta SOARES 

MARTINEZ “é de recear que, por vezes, ponham em risco interesses legítimos do 

executado e até, de forma geral, a segurança dos particulares, frequentemente 

ameaçados por processos expeditos de realização de direitos dos quais resultam muitas 

vezes violações de difícil reparação”62. 

3. O Processo de execução fiscal  

A relação jurídica tributária tem como obrigação principal o pagamento da dívida 

tributária, que se materializa após a liquidação e com a qual surgirá o direito de crédito a 

favor do sujeito ativo tributário. Por sua vez, a satisfação do crédito tributário pode 

acontecer de modo voluntário, em que o sujeito passivo efetua o pagamento dentro do 

prazo previsto estabelecido na lei, ou de forma coerciva, quando ultrapassado esse prazo 

sem que tenha existido pagamento63. Em consequência desse incumprimento será 

extraída a certidão de dívida que servirá como um título formal, dotado de coatividade e 

definitividade, que declara o valor da dívida exequenda e desencadeará o processo de 

                                                           
60 Cfr. art.º 550.º n. º 2, CPC. 
61 Cfr. Idem ibidem n. º 3. 

62 MARTINEZ, SOARES, “Direito Fiscal”, 10.ª ed., Coimbra, Almedina, 2000, p. 444. 

63 PAIVA, CARLOS, “O processo de execução fiscal”, 4.ª edição, Coimbra, Almedina, 2016, pp. 133-159.  
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execução, pois “toda a obligación tiene como obetivo su cumplimiento y el derecho 

ordena toda su estrutura para su realización”64.  

O facto de a cobrança coerciva das dívidas tributárias ser efetuada pela própria 

administração tributária está diretamente relacionado com o nível de desenvolvimento da 

mesma, pois que, só com uma estrutura administrativa consolidada é possível que o 

processo de execução fiscal tenha atos, do ponto de vista objetivo e subjetivo, 

administrativos65. Apesar desse facto, o processo de execução fiscal é uma verdadeira 

ação judicial66.  

Em face do exposto, verificamos que a necessidade de obtenção de receita 

tributária advém do facto de Portugal ser um Estado fiscal em que o seu orçamento é 

financiado, fundamentalmente, com o dinheiro que advém da cobrança de tributos, mais 

especificamente de impostos. Acrescem ainda, fatores de ordem social e demográfica, 

como a baixa natalidade e o crescente envelhecimento da população, a elevada emigração 

e nesse sentido uma diminuição da população ativa e contributiva faz com que seja 

urgente aumentar a necessidade de financiamento por parte do Estado.  

Por essa razão, a atividade de cobrança de dívidas ao Estado está cada vez mais 

pró-ativa e informatizada, existindo plataformas de troca de informações, de forma a levar 

a um aumento na captação de receitas. Além deste objetivo recaudatório, existe também 

a necessidade de combate à erosão das bases tributárias.  

Apesar dos motivos indicados, é importante recordar os ensinamentos de JOSÉ 

CASALTA NABAIS, de que o Estado Fiscal “[n]ão se apresenta, nem se pode apresentar, 

como contra-posto ao Estado de direito, já que ele constitui, se não o único, pelo menos 

                                                           
64 Cfr. CALVO ORTEGA, RAFAEL, CALVO VÉRGEZ JUAN, “Curso de derecho financiero. I Derecho tributário. II. Derecho 

Presupuestario”, p. 237.   

65 Vd. Neste sentido ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra 

editora, 2014, pp. 330 -333. 

66 Contrariamente ao ordenamento jurídico espanhol, em que o processo de execução fiscal, é um dos maiores privilégios de autotutela 

da administração tributária espanhola. Sendo um procedimento exclusivamente administrativo, em que tem a administração tributária 

tem a competência exclusiva para resolver os seus incidentes. Além desse privilégio, é atribuído aos funcionários da administração 

tributária espanhola as mesmas faculdades que lhe compete no processo de inspeção tributária. Para mais desenvolvimento. Cfr. 

PEREZ ROYO, FERNANDO, “Derecho financiero y tributário parte general”,  Cizur Menor, Civitas, 2016, p.384 e ss.  E ainda, 

CALVO ORTEGA, RAFAEL, CALVO VÉRGEZ JUAN, “Curso de derecho financiero. I Derecho tributário. II. Derecho 

Presupuestario”, p. 239 e ss. 



 

um dos mais genuínos e típicos suportes financeiros pelo qual passa a efetiva realização 

da ideia concretizada do Estado de direito”67. 

 

3.1. O âmbito da execução fiscal 

O art.º 148.º do CPPT prevê as dívidas que podem ser cobradas mediante o 

processo de execução fiscal tendo como elenco:  

 Tributos, incluindo impostos aduaneiros, especiais e extrafiscais, taxas, 

demais contribuições financeiras a favor do Estado, adicionais 

cumulativamente cobrados, juros e outros encargos legais;  

  Coimas e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões, sentenças ou 

acórdãos relativos a contraordenações tributárias, salvo quando aplicadas 

pelos tribunais comuns.  

  Coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade civil 

determinada nos termos do Regime Geral das Infrações Tributárias.  

Podendo ainda ser cobradas mediante processo de execução fiscal, nos casos e 

termos expressamente previstos na lei: 

  Outras dívidas ao Estado e a outras pessoas coletivas de direito público que 

devam ser pagas por força de ato administrativo;  

 Reembolsos ou reposições. 

Perante a redação do art.º 148.º n.º 1 do CPPT retiramos que, o processo de execução 

fiscal dedica uma reserva a tributos, coimas e outras sanções pecuniárias relativas a 

contraordenações ou responsabilidade civil determinadas nos termos do RGIT, e que o 

legislador com o nº 2 pretendeu restringir a utilização do processo de execução fiscal a 

casos contados68. 

Perante este elenco, JOAQUIM FREITAS DA ROCHA identifica logo duas dificuldades, a 

primeira quanto aos contornos mal definidos de figuras pecuniárias, questionando a sua 

natureza tributária. E por outro lado, a utilização de conceitos vagos em que não se 

identificam quais as dívidas, nem a quais pessoas coletivas de direito público, o que dá 

origem a utilizações, consideradas pelo autor - e por nós, como iremos expor no avançar 

                                                           
67 Cfr.NABAIS, JOSÉ CASALTA, “Direito Fiscal”, 7.ª edição, Coimbra, Almedina, 2012, p. 135.  
68 Cfr. FAUSTINO, MANUEL, “O dia em que o fisco vendeu casa de família por dívida de 1900 euros”, in Contabilista n.º195, Lisboa, 
2016 , p. 36. 
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deste trabalho - como abusivas e aproveitadoras dos trâmites únicos do processo de 

execução fiscal 69. 

Adianta-se ainda que, relativamente às dívidas que devam ser cobradas mediante ato 

administrativo - e embora se exija sempre a existência de lei expressa que preveja a 

cobrança mediante a execução fiscal - existe uma norma no CPA, o art.º 179.º -, que 

indica que “quando, por força de um ato administrativo, devam ser pagas prestações 

pecuniárias a uma pessoa coletiva pública, ou por ordem desta, segue-se, na falta de 

pagamento voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal, tal como regulado 

na legislação do processo tributário”.  

Salientamos o mau uso da técnica legislativa pela existência de uma norma do CPPT70 

que permite que existam outras dívidas ao Estado e a outras pessoas coletivas de direito 

público que devam ser pagas por força de ato administrativo que exige que se faça nos 

casos e termos expressamente previstos na lei, pretendendo assim limitar as pessoas 

coletivas de direito público e as outras dívidas ao Estado que utilizem o meio processual 

em causa. E ao mesmo tempo prevê o art.º 179.º do CPA, uma norma de caracter geral 

que alarga esse âmbito, como abordaremos no último capítulo, poderá estar em causa a 

unidade e coerência do sistema jurídico. 

Além das críticas apontadas, questionamos se este “escancarar” de portas às 

entidades públicas e dívidas ao Estado sem atender à natureza das mesmas, não coloca 

em causa o princípio da adequação material do processo ao direito substantivo. 

 

3.2. Alargamento do âmbito da execução fiscal 

O processo de execução fiscal foi criado para a cobrança de receitas do Estado, 

entendido aqui como Tesouro, assim a execução fiscal foi estruturada e pensada para 

arrecadar coercivamente as dívidas previstas no Orçamento geral do Estado, elaborado e 

publicado em obediência à Lei de Meios. Estas receitas tinham natureza especial, e nesse 

                                                           
69 Cfr. ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra editora, 2014, 

pp. 325 a 327. 

70 Cfr. 148.º nº 2 “Poderão ser igualmente cobradas mediante processo de execução fiscal, nos casos e termos expressamente previstos 

na lei”. 



 

sentido, era justificada a necessidade de prever um meio mais expedito, rápido e seguro 

para a cobrança71.  

O Processo de execução fiscal surge, primeiramente, no código das Execuções 

Fiscais de 1913 e posteriormente no Código de Processo das Contribuições e Impostos 

de 1963. Estes diplomas introduziram normas de direito material e processual que não 

eram apenas exceções às regras gerais, mas eram também princípios novos para o 

ordenamento jurídico da época.  Tal como nos indica FRANCISCO RODRIGUES PARDAL, “de 

tudo isto ressalta que o processo de execução fiscal foi concebido e organizado para a 

cobrança de um certo tipo de créditos, os fiscais – os créditos do Estado”72.  

 Também SOARES MARTINEZ nos indica que o processo de execução fiscal foi 

estruturado para a cobrança de dívidas ao Fisco, mas como reconhece o autor, o Estado 

foi alargando esse privilégio a outras entidades “mais ou menos associadas à realização 

de fins de interesse públicos prosseguidos pelo Estado” 73.  

O autor alertava para os problemas que surgiam desse alargamento, porque o 

processo de execução fiscal foi criado e estruturado partindo da premissa de que a dívida, 

na sua origem, nasceu de um procedimento de lançamento e do subsequente 

conhecimento da existência de cobrança, assim “numa sucessão de operações orientadas 

no sentido de apuramento de créditos ao Estado, que oferecem logicamente garantias 

bastantes de ponderação. Tal pressuposto lógico, moral e jurídico, da execução fiscal, 

nem sempre se verificará em relação a muitas extensões do respectivo âmbito, cuja 

justificação por si, merecerá reserva” 74. Atualmente, o número de entidades que têm 

esse privilégio é bastante mais elevado, alargando o âmbito subjetivo e objetivo para o 

qual foi teleologicamente concebido. 

Assim, a ampliação verificada torna a tarefa de identificar todas as entidades que 

podem cobrar os seus créditos mediante a execução fiscal quase impossível, sendo 

bastante extensa essa lista, no entanto e devido à importância que assume, capítulo III 

                                                           
71 Cfr. PARDAL, FRANCISCO RODRIGUES, “Questões de processo fiscal”, Lisboa, Centro de Estudos Fiscais 1968, p. 203 e ss.  

72 V. Idem, Ibidem, P. 204  

73 Cfr. MARTINEZ, SOARES, “Direito Fiscal”, 10.ª ed., Coimbra, Almedina, 2000, p. 444. 

74 V. Idem, Ibidem, P.445. 
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fizemos uma recolha de jurisprudência e legislação e elencamos algumas pessoas 

coletivas de direito público que beneficiam da utilização do processo de execução fiscal. 

 

3.3. Pressupostos formais 

Os processos executivos são geralmente precedidos de processos declarativos 

mediante os quais existe um reconhecimento do direito que se visa executar, obtendo para 

o efeito uma sentença declarativa condenatória. Neste caso, os títulos têm a natureza de 

título executivo judicial, podendo também a ação executiva ter como documento formal 

um título executivo de natureza extrajudicial, ocorrendo devido ao facto de serem 

documentos por vezes de natureza oficial, ou até de caracter privado como o caso dos 

títulos de crédito cambiários que oferecem garantias quanto à existência do direito a 

executar75.  

O título executivo é um documento formal que determina o fim e os limites da 

ação executiva, nulla executio sine titulo, a sua existência é uma condição necessária, pois 

é através dele que fica demonstrado o direito exequendo. Além disso, tem ainda, a função 

de permitir ao executado verificar se estão reunidos os requisitos para dar seguimento à 

execução, nomeadamente, se a dívida é certa, líquida e exigível, tendo ainda a função de 

informar ao executado qual a dívida que se executa, permitindo a este, e caso o pretenda, 

organizar a sua defesa.  

 

3.3.1. Espécies de títulos executivos: 

Após a identificação da função dos títulos executivos, cumpre identificarmos os 

tipos de documentos que valem como títulos executivos admitidos na execução fiscal, 

que são os previstos no art.º 162º do CPPT: 

 A certidão extraída do título de cobrança relativa a tributos e outras 

receitas do Estado; 

 A certidão de decisão exequível proferida em processo de aplicação das 

coimas; 

  A certidão do ato administrativo que determina a dívida a ser paga;  

                                                           
75 MARTINEZ, SOARES, “Direito Fiscal”, 10.ª ed., Coimbra, Almedina, 2000, p. 444 e ss. 



 

 Qualquer outro título a que, por lei especial, seja atribuída força executiva.  

Os títulos executivos podem ser administrativos, quando são extraídos pelos 

serviços da administração tributária ou outros serviços administrativos competentes, ou 

podendo ser judiciais quando se tratam de certidões de decisões exequíveis proferidas 

pelos tribunais tributários76. 

Com efeito, devem considerar-se como decisões exequíveis, as decisões 

proferidas pelos tribunais tributários ou pelas autoridades administrativas que se tornem 

definitivas com o trânsito em julgado ou por não interposição de recurso judicial77. No 

entender de JORGE LOPES DE SOUSA as decisões exequíveis são apenas aquelas proferidas 

em processos de contraordenações tributárias, aduaneiras ou não aduaneiras. Sendo o 

caso de a aplicação de coimas ter lugar no processo criminal, o autor indica que deve 

seguir os trâmites da execução das decisões dos tribunais comuns, pois só assim se 

permite uma interpretação uniforme com o art.º 148.º nº1 do CPPT, “coimas e outras 

sanções pecuniárias fixadas em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a 

contraordenações tributárias, salvo quando aplicadas pelos tribunais comuns 78.  

A tipicidade indicada pelo proémio do art.º 162.º do CPPT, com a expressão só 

pode é colocada em crise com a existência da alínea d) qualquer outro título, pois como 

caracterizado por J.L SALDANHA SANCHES, este é um conceito com “fluidez tipológica”79, 

pelo que, tal como considera o autor e como resulta da lei, será atribuído o valor de título 

executivo a todo o documento que a lei chame de título executivo. 

 Em face do exposto, podem ocorrer situações de execuções que não foram 

precedidas dos mecanismos necessários para garantir a certeza da relação jurídica.  

O autor comenta relativamente ao antigo art.º 155.º, c), do CPCI – com o mesmo 

conteúdo que o art.º 162.º, d) CPPT– que a tentativa de assegurar a fácil e expedita 

cobrança através do processo de execução fiscal e das suas prerrogativas associadas 

                                                           
76Cfr. NETO, SERENA CABRITA, TRINDADE, CARLA CASTELO, “Contencioso tributário: Princípios do processo tributário: Vol.II”, 

Coimbra, Almedina, 2017, p. 509. 

77Cfr. MARTINS, JESUÍNO ALCÂNTARA, ALVES, JOSÉ COSTA, “Procedimento e processo tributário: uma perspetiva prática”, 

Coimbra, Almedina, 2015, p. 241. 

78 Cfr. SOUSA, JORGE LOPES DE, “Código de procedimento e processo anotado e comentado”, Vol. III, 6.ª Edição, Lisboa, Áreas, 

2011, p. 121. 

79Cfr. SALDANHA SANCHES, J.L, “Princípios do Contencioso Tributário”, 1987, consultado em http://www.saldanhasanches.pt/, 

p. 88, disponível: http://www.saldanhasanches.pt/pdf-5/Principios-Contencioso-Tributario.pdf [03/10/16]. 
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“poderá levar a situações de forte insegurança jurídica sempre que se dê a categoria de 

títulos executivos - ou seja, a que atribui fundamento a uma execução com dispensa de 

debate judicial prévio sobre a existência ou não existência da dívida, ao que passa a ser 

não o resultado da actividade pública de liquidação dos impostos mas o produto da 

actividade empresarial ou quase empresarial de uma empresa pública”. 

A nossa opinião segue o entendimento do autor, e acrescentamos ainda que, o 

procedimento de liquidação de imposto, do qual resulta na certidão de dívida com valor 

de título executivo, atribui ao sujeito uns mínimos de segurança e certeza jurídica, devido 

ao facto de o procedimento de liquidação se basear em dados fornecidos pelo próprio 

sujeito passivo, ou no caso de uma liquidação oficiosa decorrer possibilita-se a 

intervenção do sujeito passivo tributário80.  

Não podemos deixar de assinalar que o procedimento tributário proporciona um 

conjunto de garantias e direitos que protegem os sujeitos, como é o caso do direito de 

audição, em que é atribuído ao contribuinte o direito de ser ouvido antes da decisão que 

lhe diga respeito, tal como previsto no art.º 60.º da LGT. Ora, sabemos que o mesmo não 

acontece no caso de a dívida se formar numa atividade que escapa ao seu controlo e 

verificação, colocando, assim, em causa o princípio da legalidade fiscal, ao qual o 

processo de execução fiscal está também sujeito.  

De forma igualmente gravosa para os direitos dos cidadãos, resulta o facto de estes 

não conseguirem identificar, de forma clara e inequívoca, quais as entidades públicas que 

poderão utilizar o processo de execução fiscal, o que pode representar uma clara violação 

do princípio da segurança e da certeza jurídica, princípio que quer a atividade legislativa, 

quer administrativa devem, nos seus respetivos âmbitos, respeitar. Assim, é evidente que 

a qualidade de executado no âmbito tributário desencadeará contornos distintos do 

executado em processo executivo comum, como veremos infra devido às prerrogativas 

associadas ao processo de execução fiscal. 

Abordaremos agora os requisitos a que devem obedecer quer as certidões 

extraídas dos títulos de cobrança relativos a tributos e outras receitas do Estado, quer a 

certidão resultante de ato administrativo ou qualquer outro título executivo com força 

executiva atribuída por lei prévia. Estes documentos apenas poderão ter força executiva 

se cumprirem os requisitos previstos no art.º 163.º do CPPT: 

                                                           
80Cfr. Idem ibidem pp. 85-89.   



 

 Menção da entidade emissora ou promotora da execução;  

 Assinatura da entidade emissora ou promotora da execução, por chancela nos 

termos do presente Código ou, preferencialmente, através de aposição de 

assinatura eletrónica avançada;  

 Indicação da data em que foi emitido;  

 Indicação do nome e domicílio do(s) devedor(es);  

 Informação sobre a natureza e proveniência da dívida e indicação do seu 

montante; 

 Indicação data a partir da qual são devidos juros de mora e a importância sobre 

que incidem. 

Além destes requisitos os títulos executivos devem ser emitidos por via eletrónica, e 

quando provenientes de entidades externas ser, preferencialmente, enviados à 

Administração Tributária por transmissão de dados eletrónicos81. Consequentemente, o 

incumprimento dos requisitos essenciais originará a ineficácia do título executivo82 que, 

por sua vez, não poderão servir de base ao processo de execução fiscal. Mas, tendo mesmo 

assim servido de base ao processo de execução, originará uma nulidade processual do 

art.º 165.º nº 1 b) do CPPT.  

Contudo, entende a jurisprudência que a nulidade dos requisitos essenciais só releva 

se não puder ser suprida documentalmente. “As nulidades mencionadas são de 

conhecimento oficioso e podem ser arguidas até ao trânsito em julgado da decisão final. 

Decorre dos nºs 1 e 2 do artigo citado que apenas duas situações constituem em processo 

de execução fiscal, nulidade insanável Primeira: A falta de citação sendo que esta só 

relevará se tal falta prejudicar a defesa do interessado. Segunda: A falta de requisitos 

essenciais do título, mas esta omissão também só relevará no caso de não poder ser 

suprida documentalmente”83. 

 

                                                           
81  Cfr. Art.º 163.º nº 3 do CPPT. 

82 V. neste sentido, NETO, SERENA CABRITA, TRINDADE, CARLA CASTELO, “Contencioso tributário: Princípios do processo 

tributário: Vol.II”, Coimbra, Almedina, 2017, p. 511 e ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo 

tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra editora, 2014, p. 329. 

83 Cfr. Ac. 24/04/2016, proc. 0162/16 do STA. Disponível em www.dgsi.pt. Negrito presente no acórdão.  
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3.4. A legitimidade  

A legitimidade processual é aferida em função de quem figura no título executivo 

como credor e devedor, sendo que ele define, logo à partida, o âmbito subjetivo da 

execução. Diferentemente é a legitimidade para promover a execução, esta caberá à 

Administração Tributária que tem uma “legitimidade por inerência”, existindo um 

desvio no caso de o processo decorrer no tribunal tributário, em que a competência será 

do ministério público84.  

A condição de executado no processo de execução fiscal depende da qualidade de 

sujeito passivo da relação jurídica tributária, pois, como sabemos, dela podem fazer parte 

uma pluralidade de sujeitos passivos diretos ou indiretos. Em execução fiscal, podem ser 

executados e de acordo com o art.º 153.º n.º 1 do CPPT, os sujeitos passivos diretos, os 

seus sucessores85 e os responsáveis tributários, desde que preenchidos os requisitos para 

o seu chamamento ao processo. 

No caso dos responsáveis tributários, primeiramente, tem de existir uma excussão 

do património do sujeito passivo direto e apenas após a verificação da insuficiência 

patrimonial deste é que existirá o ato de reverão e a consequente alteração subjetiva da 

instância86.  

 

                                                           
84 Cfr. ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra editora, 2014, 

p. 332. 

85 Quando se verificar que a pessoa constante no título executivo como devedor faleceu, o processo de execução fiscal correrá contra 

os sucessores da mesma, salientando-se que a responsabilidade do sucessor é limitada à herança recebida, tal como disposto no art.º 

2071 do CC. V. neste sentido PAIVA, CARLOS, “O processo de execução fiscal”, 4.ª edição, Coimbra, Almedina, 2016, p. 142. E 

ainda, ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra editora, 2014, 

pp. 314 – 315. 

86 Os responsáveis tributários serão chamados ao cumprimento da divida tributária com o seu património assim que se verifiquem os 

requisitos do art.º153.º nº 2 “ O chamamento à execução dos responsáveis subsidiários depende da verificação de qualquer das 

seguintes circunstâncias: a)Inexistência de bens penhoráveis do devedor e seus sucessores; b) Fundada insuficiência, de acordo com 

os elementos constantes do auto de penhora e outros de que o órgão da execução fiscal disponha, do património do devedor para a 

satisfação da dívida exequenda e acrescido”.  Em conjugação com o º23.º, nº 2 da LGT, e dependendo do tipo de responsabilidade 

que está em causa os artigos 24.º e ss da LGT.  



 

3.4.1. Legitimidade dos exequentes 

3.4.1.1. Legitimidade para promover a execução fiscal  

Tal como já referido, tem legitimidade para instaurar o processo de execução 

fiscal o órgão de execução fiscal e ainda o ministério público quando os processos corram 

em tribunais comuns. Considerando-se órgão de execução fiscal, pelo previsto no art.º 

149.º do CPPT, o serviço da Administração Tributária onde deva legalmente correr a 

execução, competindo ao órgão de execução fiscal a prática de atos no âmbito do processo 

de execução fiscal. 

 

3.4.1.2. Legitimidade para promover a execução fiscal por 
dívidas à segurança social   

Quando a dívida exequenda seja uma dívida à segurança social, a competência 

para instaurar o processo de execução fiscal fica a cargo do Instituto de Gestão Financeira 

da Segurança Social, assim como a sua tramitação e prática de atos necessários. Assim, o 

órgão de execução fiscal não será o serviço de finanças territorialmente competente 

conforme o previsto no art.º 150.º CPPT, mas sim “a delegação do Instituto de Gestão 

Financeira da Segurança Social do distrito da sede ou da área de residência do 

devedor”87. 

 

3.4.1.3. Legitimidade das autarquias locais para intervirem no 
processo de execução fiscal: 

A lei 73/2013 de 3 de setembro estabelece o regime financeiro das autarquias 

locais e entidades intermunicipais, prevendo no art.º 15.º os poderes tributários atribuídos 

às autarquias quanto a impostos ou outros tributos dos quais tenham direito à receita, bem 

como poderes relativamente à cobrança coerciva dos mesmos. Nesse sentido, também a 

lei 53- E/2006 de 29 de dezembro, no art.º 12.º nº 2 indica que “as dívidas que não forem 

pagas voluntariamente são objecto de cobrança coerciva através de processo de 

execução fiscal, nos termos do Código de Procedimento e de Processo Tributário”.  

                                                           
87 Cfr. Decreto-lei 42/2001, de 9 de fevereiro, com as alterações introduzidas pela lei n.º 63/2014 de 28 de abril art.º 3.º.  
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Em suma, pela análise das leis referidas, às autarquias locais é-lhes atribuída 

competência para intervir no processo de execução fiscal quando se executem dívidas 

tributárias das quais beneficiarão da arrecadação de receita88. No capítulo seguinte 

analisamos o processo de execução fiscal ao nível das autarquias locais e as ilegalidades 

que podem surgir nesse âmbito. 

 

3.4.1.4. Legitimidade para a representação do exequente na 

fase judicial: 

Decorre expressamente do art.º 103.º nº 1 da LGT que o processo de execução 

fiscal, apesar da forte “componente não jurisdicional”, é uma verdadeira ação judicial. 

Apesar do enunciado, a intervenção do tribunal tributário apenas vai ocorrer se o 

executado diligenciar nesse sentido, e caso o faça, torna-se fundamental verificar quem 

vai representar o exequente perante o mesmo, e como nos indica SERENA CABRITA NETO 

e CARLA CASTELO TRINDADE, tal dependerá do órgão de execução fiscal em causa, e por 

vezes do credor tributário da dívida exequenda89.  

Quando o órgão de execução fiscal corresponder ao serviço de finanças que seja 

competente nos termos do art.º 151.º do CPPT, terá legitimidade processual para 

representar a Administração Tributária o representante da fazenda pública, de acordo com 

o previsto no art.º 15.º n.º 1 a) do CPPT.  

No caso de a tramitação da execução fiscal não estar a cargo do serviço de finanças 

da autoridade tributária, por estarmos perante dívidas à segurança social – em que o órgão 

de execução fiscal será o instituto de Gestão Financeira da Segurança Social – ou 

município ou outra entidade de direito público, a representação destas entidades fica a 

cargo de mandatário judicial e não pelo representante da fazenda pública. Nestes termos, 

também quando o processo de execução fiscal que seja tramitado pelo serviço de finanças 

da Autoridade Tributária e Aduaneira, mas cujo credor não seja a Administração 

Tributária, mas sim outra entidade de direito público, o representante será mandatário 

judicial a designar pelo credor90.  

                                                           
88 Vd. Neste sentido SOUSA, JORGE LOPES DE, “Código de procedimento e processo anotado e comentado”, Vol. III, 6.ª Edição, 

Lisboa, Áreas, 2011, p. 243.  
89Cfr., NETO, SERENA CABRITA, TRINDADE, CARLA CASTELO, “Contencioso tributário: Princípios do processo tributário: Vol.II”, 

Coimbra, Almedina, 2017, p. 526.  
90V. Idem, Ibidem, P 528. 



 

3.5. Formas de extinção do processo de execução fiscal 

As formas de extinção do processo de execução fiscal estão previstas no art.º 176.º nº 

1 do CPPT, e são as seguintes: 

 Por pagamento da quantia exequenda e do acrescido;  

 Por anulação da dívida ou do processo;  

 Por qualquer outra forma prevista na lei. 

Bem como, e pelo previsto no n.º 2 do mesmo artigo quando o processo de execução 

se referir às execuções por coimas ou outras sanções pecuniárias: 

 Por morte do infrator;  

 Por amnistia da contraordenação;  

 Pela prescrição das coimas e sanções acessórias;  

 Pela anulação da decisão condenatória em processo de revisão. 

Decorre do princípio da indisponibilidade do crédito tributário, como retratado supra, 

que não são admitidas causas de extinção que não as previstas por lei, em respeito do 

princípio da igualdade e legalidade tributária. Este elenco não é taxativo, existindo outras 

formas de extinção do processo de execução fiscal previstas na lei, designadamente, a 

prescrição da dívida tributária, a procedência da oposição à execução91.  

O legislador parece indicar como causa de extinção do processo a declaração em 

falhas, contudo, e no nosso entender, a figura jurídica da declaração em falhas não é uma 

causa de extinção do processo de execução fiscal92, mas sim um causa de suspensão do 

mesmo, pois o que determinará a extinção da execução fiscal, não será essa declaração, 

mas sim o não pagamento quer voluntário ou coercivo – devido à insuficiência 

patrimonial do executado – dentro do lapso temporal que determina a prescrição da 

dívida.   

No mesmo seguimento, não consideramos como causa extintiva o decurso do prazo 

de 1 ano desde a instauração como sendo uma verdadeira causa de extinção, pelo facto 

                                                           
91 Cfr. NETO, SERENA CABRITA, TRINDADE, CARLA CASTELO, “Contencioso tributário: Princípios do processo tributário: Vol.II”, 

Coimbra, Almedina, 2017, p.688. 
92Vd.  Neste sentido ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra 

editora, 2014, p.369. 
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de o seu não cumprimento não ter qualquer consequência a nível da tramitação do 

processo.  

 

3.5.1. Extinção pelo pagamento voluntário 

 Uma das formas de extinção do processo de execução fiscal é o pagamento da 

dívida exequenda, podendo o mesmo ocorrer de forma voluntária ou coerciva. De forma 

voluntária, ocorre quando o executado pagar a dívida exequenda e acrescidos. No âmbito 

do processo de execução fiscal pode existir a figura da sub-rogação93, em que um terceiro 

com interesse legítimo paga de forma integral a dívida e acrescidos, podendo sub-rogar-

se nos direitos do credor e requerer o prosseguimento do processo de execução fiscal, 

neste caso não ocorre, assim, a extinção do processo de execução fiscal.  

Pode, ainda, existir o pagamento voluntário mediante a figura da dação em 

cumprimento (datio in solutum) em que a relação jurídica se extingue porque o credor 

aceita uma prestação diferente da prestação devida94. A lei permite também a realização 

de pagamentos por conta do débito, salvaguardando que essa entrega não seja inferior a 

1 unidade de conta, observando-se, neste caso, o disposto nos nº1 a 6 do artigo 262.º do 

CPPT. 

 Realizando-se o pagamento da dívida de forma voluntária, e caso esteja pendente 

uma oposição à execução, o órgão de execução fiscal deverá comunicar ao tribunal 

tributário onde deu entrada a mesma que já houve o pagamento da dívida e a sua 

consequente extinção do processo executivo por inutilidade superveniente da lide. Em 

regra, acarretará também a extinção da oposição à execução, não sendo assim, quando se 

discutir a legalidade do ato de liquidação. Neste sentido, já se pronunciou o STA: “A 

extinção da execução fiscal pelo pagamento não acarreta a impossibilidade 

                                                           
93 Cfr. Art.92.º n.º 1 do CPPT “A dívida paga pelo sub-rogado conserva as garantias, privilégios e processo de cobrança e vencerá 

juros pela taxa fixada na lei civil, se o sub-rogado o requerer”. N.º2 do mesmo artigo, “o sub-rogado pode requerer a instauração ou o 

prosseguimento da execução fiscal para cobrar do executado o que por ele tiver pago, salvo tratando-se de segunda sub-rogação”. 

94 Mais desenvolvimento OLIVEIRA, OLIVEIRA, NUNO MANUEL PINTO OLIVEIRA, “Princípios de direito dos contratos”, Coimbra, 

Coimbra Editora, 2011, p. 84 e ss. No âmbito tributário pode ser requerida antes da instauração do processo de execução fiscal, sendo 

apenas admitida âmbito de processo conducente à celebração de acordo de recuperação de créditos do Estado, e de acordo com os 

requisitos do art.º 87.º do CPPT. Podendo ainda ser utilizada no decurso do processo de execução fiscal mediante o preenchimento de 

um requerimento nesse sentido a ser apresentado no prazo de 30 dias após a citação do executado, mediante os requisitos e condições 

previstas nos arts. 201 e 202 do CPPT. V. neste sentido. ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Apontamento de Direito tributário (A 

relação jurídica tributária)”, Braga, AEDUM, 2009, p. 58 e ss. 



 

superveniente da oposição quando nesta se está a discutir a legalidade da dívida 

exequenda ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, possibilidade que existe 

quando aquela dívida não resulte de acto administrativo ou tributário prévio definidor 

da obrigação, como pode suceder relativamente às contribuições para a Segurança 

Social”95. 

Do mesmo modo, também o STA entende não ocorrer superveniência da lide da 

oposição à execução quando o pagamento da dívida exequenda seja efetuado pelo 

responsável tributário, ao abrigo do art.º 23.º n.º 5 da LGT, de forma a beneficiar da 

isenção de custas e multas. Indicando, o referido tribunal que “sendo o pagamento da 

dívida efetuado pelo responsável subsidiário para beneficiar da isenção de custas e multa 

nos termos do artigo 23.º, n.º 5 da LGT, esse pagamento não implica a preclusão do seu 

direito de impugnar o despacho de reversão, não podendo extinguir-se a oposição com 

fundamento em inutilidade ou impossibilidade superveniente da lide, em virtude da 

extinção da execução contra o revertido”96.  

 

3.5.2. Extinção da execução por pagamento coercivo: 

  O pagamento da dívida exequenda e acrescidos de forma coerciva é, também, tal 

como indicado no art.º 261.º n.º 1, uma forma de extinção do processo de execução fiscal, 

bastando que sejam penhorados ou vendidos bens que permitam satisfazer o direito 

creditório, mais custas e multas associadas ao processo. 

 A penhora pode incidir sobre bens pecuniários e, neste caso proceder-se-á, por 

via de mandado passado a favor do órgão de execução fiscal, ao levantamento da quantia 

necessária para o pagamento da dívida exequenda e dos acrescidos. No caso de a penhora 

se realizar sobre bens patrimoniais é necessário proceder à venda desses mesmos bens. 

Porém, podem existir créditos verificados e graduados, e neste caso podem ocorrer três 

situações97:  

 O valor arrecadado é suficiente para o pagamento da totalidade dos 

créditos graduados, inclusive o exequendo e acrescidos. 

                                                           
95 Cfr. STA, Ac. de 20 de junho de 2012, proc. 053/12, disponível em www.dgsi.pt. 
96 Cfr. STA, Ac. de 27 de junho de 2012, proc. 0430/12, disponível em www.dgsi.pt.  
97 Cfr. Art.º 261.º n.º 1 e 262.º n.º 1 e 2 do CPPT. 
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 A quantia arrecadada é suficiente para o pagamento dos créditos 

reclamados com prioridade sobre o crédito exequendo, nesse caso 

prosseguirá a execução em outros bens do devedor ou devedores 

solidariamente responsáveis, ou reverterá contra os responsáveis 

tributários.  

 A importância arrecadada basta para o pagamento de créditos tributários 

em relação à dívida exequenda e acrescidos, mas é insuficiente para o 

pagamento de outros créditos tributários reclamados ou suscetíveis de o 

serem, neste caso a execução continuará para devedores ou responsáveis 

tributários necessários para o pagamento desses créditos.  

Quanto a esta última situação, resulta da letra da lei98, que apenas se verifica se 

forem créditos tributários, não ocorrendo o mesmo quando o crédito tenha outra 

natureza, devendo então nesse caso o processo de execução ser extinto. 

   A execução só poderá ser extinta por pagamento, se forem arrecadadas 

importâncias suficiente para solver, porque não sendo suficiente o processo continuará os 

seus termos até obter a integral execução dos bens dos executados ou responsáveis 

tributários. 

 

3.5.3. Extinção por anulação da dívida exequenda  

 Esta forma de extinção ocorre pela retirada do ordenamento jurídico do ato que 

serviu de base ao título executivo, essa retirada pode ocorrer por uma decisão 

administrativa99, judicial ou arbitral no sentido da anulação do ato. Após a declaração de 

anulação da dívida exequenda o órgão de execução deve declarar oficiosamente o 

processo de execução fiscal extinto, levantando posteriormente todos os atos de penhora 

e cancelamento do seu registo quando houver lugar a ele100.  

                                                           
98 Cfr. 262.º n.º 1 “Sempre que seja ou possa ser reclamado no processo de execução fiscal um crédito tributário existente e o produto 

da venda dos bens penhorados não seja suficiente para o seu pagamento, o processo continuará seus termos até integral execução dos 

bens do executado e responsáveis solidários ou subsidiários, sendo entretanto sustados os processos de execução fiscal pendentes com 

o mesmo objecto” negrito nosso. 
99 Tenha sido o procedimento recursivo interposto por iniciativa do sujeito passivo ou pela própria administração no caso do 

procedimento de revisão oficiosa dos atos tributários previsto no art.º 78.º da LGT. 
100 Cfr. Art.º 271.º do CPPT 



 

Alerta ainda JORGE LOPES DE SOUSA relativamente à redação utilizada pelo 

legislador quando se refere à anulação da dívida exequenda e não anulação da liquidação, 

que o mesmo ocorre porque, como temos vindo a referir no decorrer deste trabalho, o 

processo de execução fiscal tem um âmbito alargado – “escancarado” acrescentamos nós 

– podendo ser cobradas através dele outro tipo de dívidas além das resultantes de tributos.  

 Não obstante o exposto, pode existir uma anulação parcial da dívida exequenda, e 

nesse caso, o STA no Ac. 28/04/2010101, pronunciou-se referindo que a execução fiscal 

deve prosseguir relativamente ao remanescente, existindo uma alteração objetiva da 

instância. Tendo o referido tribunal indicado que “verificando-se que a sentença 

proferida no processo de impugnação procedeu à anulação total, e não apenas parcial, 

do acto de liquidação impugnado, a Administração tributária estava obrigada a cumprir 

o que aí se determinou (artigo 205.º da Constituição da República Portuguesa) e a retirar 

da anulação judicial da liquidação as devidas consequências, quais sejam, atento o 

disposto nos artigos 176.º, n.º 1, alínea b) e 270.º n.º 1 do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, a de extinguir o processo de execução fiscal instaurado para 

cobrança coerciva da dívida titulada por aquela liquidação. Para que a execução fiscal 

pudesse prosseguir no remanescente, não anulado, com o mesmo título (executivo), 

mister era que a anulação judicial da liquidação tivesse sido meramente parcial, o que, 

atento ao teor da sentença anulatória, não se verifica no caso dos autos”.  

 

3.5.4. Extinção da execução pelo decurso do prazo de prescrição: 

 O decurso do tempo tem sempre influência no direito, pelo que, como não poderia 

deixar de ser, também vai ter no âmbito do direito tributário e no direito processual 

tributário. A prescrição é um instituto jurídico que delimita o exercício dos direitos a um 

determinado lapso temporal designado de prazo de prescrição. Após o decurso do prazo 

legalmente estabelecido a obrigação deixa de ser legal e coercivamente exigível, o que 

levará à extinção do processo de execução fiscal102.   

                                                           
101 STA. Ac. 28/04/2010. Proc. 0297/10. Disponível em: www.dgsi.pt . 
102 V. neste sentido, LOPES, JORGE LOPES DE, “Sobre a prescrição da obrigação tributária: Notas práticas”, 2ª ed., Lisboa, Áreas 

Global, 2010, p. 16, “[traduz-se] na faculdade concebida ao devedor de, após ter decorrido determinado prazo, previsto na lei, 

recusar o cumprimento da prestação por opor-se ao seu exercício coercivo, com a consequente extinção do direito de o credor 

proceder à cobrança”. 
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De acordo com o art.º 175.º do CPPT, no âmbito do processo de execução fiscal a 

prescrição é de conhecimento oficioso quer pelo juiz quer pelo órgão de execução fiscal. 

Caso não tenham este órgão extinguido o processo de execução fiscal, pode o executado 

utilizar esse fundamento para a dedução de oposição à execução, tal como previsto no 

art.º 204.º n.º 1 e) do CPPT, ou seja, pode o executado, no prazo de 30 dias após a citação, 

invocar a prescrição da dívida exequenda.  

Há autores103 que consideram que caso não tenha o executado deduzido oposição 

à execução com esse fundamento, pode ainda invocar mediante um requerimento atípico 

perante o órgão de execução fiscal, sendo que, no caso de indeferimento desse 

requerimento, com a devida fundamentação, pode o executado apresentar reclamação 

perante o tribunal tributária de 1ª instância no prazo de 10 dias após a notificação e 

mediante o meio impugnatório do previsto no art.º 276.º do CPPT. 

 

4. Prerrogativas do processo de execução fiscal 

4.1. A celeridade processual 

O art.º 177.º do CPPT estabelece o prazo de um ano contado da instauração para a 

extinção do processo de execução fiscal, com a exceção de causas insuperáveis e 

devidamente justificadas. Este prazo é, contudo, meramente indicativo, e a sua 

ultrapassagem não tem consequências no desenvolvimento dos trâmites processuais, 

como tem sido defendido na doutrina e jurisprudência104. Assim, o referido prazo tem 

uma função meramente ordenadora e disciplinadora da atividade administrativa, não 

acarretando qualquer consequência a nível do processo de execução em curso.  

                                                           
103 Neste sentido MARTINS, JESUÍNO ALCÂNTARA, ALVES, JOSÉ COSTA, “Procedimento e processo tributário: uma perspetiva 

prática”, Coimbra, Almedina, 2015, p. 417. E ainda NETO, SERENA CABRITA, TRINDADE, CARLA CASTELO, “Contencioso 

tributário: Princípios do processo tributário: Vol.II”, Coimbra, Almedina, 2017, p. 701.  
104 Sobre este assunto pronunciou-se o tribunal constitucional no acórdão 555/2009, de 3/12/2009, “A cobrança do imposto através 

de execução fiscal que se prolongue para além do prazo previsto no artigo 177.º do CPPT não deixa de constituir cobrança nos 

termos da lei. Ela processa-se com base em título executivo legalmente previsto (artigo 162.º do CPPT), de acordo com o 

procedimento e processo previstos na lei, no decurso dos quais o contribuinte pode exercer as garantias legalmente estipuladas.” 

Argumentando ainda o tribunal que “ [a] fixação de um prazo [embora] possa acautelar também um interesse do contribuinte (na 

razoabilidade desse prazo), visa, principalmente, a defesa do interesse público subjacente à actuação da própria administração fiscal, 

onde avulta a finalidade de arrecadação dos dinheiros públicos provenientes do sistema fiscal, destinados à satisfação das 

necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e à repartição justa dos rendimentos e da riqueza (artigo 103.º, n.º 

1, da Constituição)”. 



 

A tramitação do processo de execução fiscal por entidades públicas que tenham na 

sua estrutura orgânica serviços próprios dedicados à execução das suas dívidas, as quais 

dispõem de meios, quer humanos quer informáticos - como veremos infra - menos 

eficazes que os que estão ao dispor da autoridade tributária, são mais propícias a originar 

dilações temporais que levarão ao incumprimento deste prazo.   

Não existindo causa justificativa para a não conclusão do processo de execução 

fiscal até ao fim do prazo indicado, os funcionários a quem possa ser imputada essa 

atuação negligente poderão estar sujeitos a um procedimento disciplinar. Bem como, 

podem os interessados que se sintam lesados na sua esfera jurídica pela não observância 

do prazo, basear-se na não observância do mesmo e desta forma, desde que, preenchidos 

os restantes requisitos colocarem uma ação de responsabilidade extracontratual do 

Estado105.  

Mas estaremos a falar de uma responsabilidade extracontratual do Estado 

imputada a que título? Por danos decorrentes do exercício da função jurisdicional ou 

responsabilidade civil por danos decorrentes do exercício da função administrativa? 

Poderemos colocar as premissas da seguinte forma, se atendermos à natureza de 

verdadeira ação jurisdicional do processo de execução fiscal, o incumprimento deste 

prazo diz respeito à atividade jurisdicional do Estado. Contudo, se entendermos que o 

incumprimento se deve a um facto ilícito praticado ou omitido pela administração 

tributária ou outra entidade pública que conduza o processo, poderemos estar perante um 

incumprimento resultante da atividade administrativa do Estado. Sendo o processo de 

execução fiscal de natureza atípica, concorrendo nele uma fase administrativa e uma, 

eventual, fase jurisdicional, podem existir do ponto de vista subjetivo atos praticados 

pelos órgãos da administração tributária (ou administração pública), ou atos praticados 

pelo tribunal. Do ponto de vista objetivo, podem ser atos de natureza administrativa ou 

jurisdicional106. 

                                                           
105 Igual conclusão está presente no relatório do grupo para o Estudo da Política Fiscal in Cadernos de ciência e Técnica Fiscal, nº 

209, Lisboa,2009, p. 908 e ss. 
106 V. neste sentido ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra 

editora, 2014, p.330. 
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Quanto à natureza da ação de responsabilidade do Estado, JORGE LOPES DE 

SOUSA107 parece indicar que se tratará de uma ação de responsabilidade extracontratual 

do Estado por danos decorrentes da atividade administrativa ao justificar a utilização 

desta ação com o art.º 6 do Decreto-Lei nº 48051 de 21 de novembro de 1967, e com o 

art.º 9.º do Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Pessoas 

Coletivas de Direito Público, aprovado pela Lei nº 67/2007 de 31 de dezembro. 

Entendemos concordar com o autor, pois o facto ilícito que poderá desencadear uma ação 

de responsabilidade extracontratual do Estado é a não observância de uma disposição 

legal que impunha deveres de atuação à administração, pois o prazo em causa é 

meramente ordenador e disciplinador da atuação da administração, não tendo qualquer 

consequência imediata associada ao âmbito processual. 

Apesar de este prazo ser um marco meramente orientador da atividade da 

administração tributária, é bastante revelador do ponto que pretendemos evidenciar: ser 

uma importante vantagem para o credor. Ora, o facto de ter um arsenal de pessoas e meios 

informáticos que têm prazo a cumprir, sob pena de os funcionários a quem possa ser 

imputada essa atuação negligente serem alvo de procedimento disciplinar, pode contribuir 

para que esse prazo seja respeitado e até antecipado. 

 

4.2.  A Instauração do processo de execução fiscal 

A competência para a instauração e tramitação do processo de execução fiscal é – 

em regra – da administração tributária, através do seu órgão de execução fiscal, o qual é 

designado por despacho do dirigente máximo do serviço, e caso não tenha havido essa 

designação, os atos de execução correm no órgão periférico local da sede108 do devedor, 

da situação dos bens ou da liquidação. 

 No prazo de 24 horas após o recebimento da instauração, é efetuado o registo e 

ordenada a citação mediante despacho. A citação é o ato mediante o qual se dá a conhecer 

ao executado que contra ele corre um processo de execução, ou a chamar este pela 

                                                           
107 Cfr. SOUSA, JORGE LOPES DE, “Código de procedimento e processo anotado e comentado”, Vol. III, 6.ª Edição, Lisboa, Áreas, 

2011, na Anotação ao art.º 177.º p. 312. 

108Cfr. Art.º 149.º e 150.º CPPT. O domicílio do sujeito passivo, de acordo com o art.º19.º nº 1 da LGT para as pessoas singulares é o 

local da residência habitual, no caso das pessoas coletivas será o local da sede ou direção efetiva ou na falta destas, o seu 

estabelecimento estável em território português.  



 

primeira vez ao processo, tal como previsto no art.º 35.º nº 2 do CPPT. Este ato de 

conhecimento deve indicar, ainda, quais os meios de reação que o executado tem ao seu 

dispor para reagir. 

Nos processos informatizados, a instauração é efetuada eletronicamente, com a 

emissão do título executivo, sendo de imediato efetuada a citação. Existindo várias 

certidões de dívida contra o mesmo devedor, e de forma a primar pela economia de meios, 

devem ser todas processadas conjuntamente.  

 

4.3. Automação administrativa 

A automação administrativa é entendida como a utilização dos equipamentos 

informáticos e das tecnologias para o tratamento de informação no exercício da função 

administrativa por parte dos órgãos da Administração Pública. Facilmente se reconhece 

as vantagens da produção de atos administrativos informatizados, bem como, a 

racionalização, rapidez e realização de tarefas repetitivas associadas aos mesmos109.   

A produção de atos administrativos informáticos é efetuada, quer numa fase 

instrutória, quer numa fase decisória. A primeira fase, também designada de “informática 

documental”, confere à administração a capacidade de, com rapidez, aceder a 

informações previamente armazenadas em suporte informático, concatenando-a de forma 

a facilitar as ações subsequentes. A segunda fase será a informática decisória, onde há 

uma atribuição ao computador para a realização de tarefas decisórias de forma 

automática, com uma intervenção Humana quase nula durante o mesmo110. 

O Ato administrativo informático assume, no processo de execução fiscal, um 

papel fundamental, traduzindo-se assim, numa prerrogativa do mesmo como veremos de 

seguida. 

 

                                                           
109 GONÇALVES, PEDRO DA COSTA, “O acto administrativo informático”, in Scientia Ivridica, n.º 265/267,Braga, 1997, p.47. 

110 Idem, Ibidem 49. 
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4.3.1. A automação do ato administrativo-tributário aplicado 

ao processo de execução fiscal 

 Existia até 2003, uma relação desproporcional entre o volume de cobranças 

pendentes e os meios humanos e informáticos. No sentido de que, as dívidas tendiam a 

aumentar exponencialmente, enquanto os meios humanos e informáticos ao dispor da 

administração tributária para efetuar a cobrança continuavam estagnados e obsoletos. 

Estas condições favoreciam a ideia generalizada de não pagamento das dívidas ao Estado, 

pelo facto de ao não cumprimento não estar associado um processo executivo capaz de 

persuadir e levar, em primeiro lugar, a um cumprimento voluntário e posteriormente a 

uma cobrança coerciva eficaz.  

 O “cantar dos cisnes” 111 que fez impulsionar a reforma da execução fiscal em 

Portugal que vem ocorrer em 2005, foi o processo de securitização da dívida do Estado, 

no qual o Estado português vendeu treze mil milhões de dívida a um sindicato bancário, 

o qual posteriormente a poderia revindicar, ficando o Estado com a obrigação de proceder 

à cobrança e à canalização da receita arrecadada para as entidades adquirentes da dívida. 

Tal como JOSÉ FERNANDES PIRES nos indica, as transformações ocorridas 

consistiram na automatização e informatização do processo. Nesse sentido, em 2005, o 

sistema de cobrança sofreu profundas alterações de forma a suprir as suas insuficiências. 

A reforma teve como grande conquista, o escoamento de processos e a libertação de 

recursos humanos para a realização de atos decisórios112.  

 Este aumento da eficácia de cobrança leva a que, em 2010, seja solicitado pela 

Assembleia da República o processo de auditoria 40/2010, interposto no Tribunal de 

Contas, o qual posteriormente originou o relatório nº 25/2011. Esta auditoria visava a 

fiscalização e o controlo dos sistemas informáticos desenvolvidos para a tramitação do 

processo de execução fiscal, em especial do ato de penhora. As conclusões mais 

relevantes apresentadas foram: o SIPA (Sistema Informático de Penhoras Automáticas), 

que tem por objetivo apoiar a realização de penhoras, de forma sistemática e generalizada, 

em todos os processos de execução fiscal. Compete ainda a esta plataforma informática, 

proceder à comunicação dos atos processuais aos devedores e as entidades externas, 

                                                           
111 Expressão utilizada por JOSÉ MARIA FERNANDES PIRES na sessão do centro de estudos judiciários realizada a 22 de abril de 2016. 

Disponível em suporte digital: https://educast.fccn.pt/vod/clips/c7qcawym7/flash.html. 
112PIRES, JOSÉ MARIA FERNANDES, “A tramitação da execução fiscal nos serviços da Administração tributária” in Procedimento e 

Processo Tributário 2016, Centro de Estudos Judiciários, Lisboa,  2017, acessível em http://www.cej.mj.pt/, [15.02.2017], p. 31 e ss. 



 

disponibilizando ao órgão de execução fiscal a informação, por devedor, sobre as dívidas 

e os ativos penhoráveis constantes do CEAP (Cadastro Eletrónico de Ativos 

Penhoráveis), produzindo de forma automática, a comunicação processual a dirigir às 

entidades externas e procedendo ao tratamento das respetivas respostas. Além disto, o 

SIPA alerta, ainda, para a insuficiência patrimonial registada de forma a mitigar o risco 

de penhoras indevidas, para proceder às indemnizações dos lesados 113. 

Desta forma, a reforma efetuada teve como princípio base a criação de um modelo 

eletrónico de tramitação, que se oporia a um modelo manual, em que a instauração da 

execução apenas ocorreria se um funcionário a realizasse manualmente, levando assim a 

um esgotamento dos recursos humanos logo neste primeiro passo.  

Além das conclusões da auditoria, o autor referido indica-nos que outra grande 

conquista foi o trabalho em rede de todos os serviços, cruzando dados entre as várias 

repartições dos serviços da administração tributária. Para auxiliar nesta demanda de 

trabalho em rede surge o SEFWEB (Sistema de Execuções Fiscais em Ambiente web) que 

funciona em rede com todos os serviços da DGCI e regista todos os atos praticados no 

processo. Este sistema instaura eletronicamente e automaticamente a execução fiscal por 

dívidas fiscais, bastando para isso que seja ultrapassado o prazo para pagamento 

voluntário, e sem qualquer intervenção de funcionário, a execução é instaurada. 

Existindo, neste caso, a necessidade de proceder à Comunicação com o SECIN (Sistema 

Eletrónico de Citações e Notificações), ao qual compete realizar a citação para o correio 

eletrónico dos devedores.  

Contudo, este programa não se basta nesta funcionalidade, pois caso tenham as 

comunicações sido realizadas pelos correios, comunica com estes para a obtenção de 

informação quanto ao estado da correspondência, de forma a se iniciar a contagem dos 

prazos de forma, também ela automática114.  

Quanto ao ato de penhora, também os sistemas informáticos vão ter um papel 

fundamental para a celeridade do processo de execução fiscal. Tendo o órgão de execução 

ao seu dispor o SIPE (Sistema Informático de Penhora Eletrónico), bem como, no caso 

                                                           
113 Cfr. Tribunal de contas auditoria sobre o Sistema Informático de Penhoras Automáticas (SIPA) relatório nº 25/2011. Disponível: 

http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2011/2s/audit-dgtc-rel025-2011-2s.pdf [2/2/2017]. 

114 PIRES, JOSÉ MARIA FERNANDES, “A tramitação da execução fiscal nos serviços da Administração tributária” in Procedimento e 

Processo Tributário 2016, Centro de Estudos Judiciários, Lisboa, 2017, acessível em http://www.cej.mj.pt/, [15.02.2017], p. 43. 
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de deteção dos bens e direitos penhoráveis o órgão de execução fiscal ter ao seu dispor o 

REDET (Rede de Transmissão de Dados de Entidades Terceiras), este sistema assegura 

a atualização dos dados relativos ao património do devedor, recebendo a informação de 

entidades terceiras, tais como, entidades bancárias, relativamente a ações e valores 

mobiliários, contas bancárias registadas, produtos de poupança... E ainda de entidades 

seguradoras e contas poupança-reforma, entre outras.  

A informação recolhida na REDET é canalizada para o CEAP, tendo este como 

função registar e guardar de forma automática e permanente todos os bens e direitos 

penhoráveis pertencentes ao devedor. Este último sistema referido é um importante 

auxiliar para a realização das penhoras, no qual o funcionário apenas tem de selecionar 

quais os bens que pretende penhorar. Após essa seleção, o CEAP emite notificações para 

as entidades terceiras em suporte de papel, e simultaneamente em suporte digital, para as 

entidades que tenham acesso ao portal das finanças, tendo como vantagem nesta situação 

a possibilidade de resposta por este mesmo meio. Esta troca de informações entre a 

entidade terceira prestadora de informação através o portal das finanças torna mais fácil 

o registo no caso de bens sujeitos ao mesmo. Contudo, e no caso de a penhora incidir 

sobre bens ou direitos convertíveis em dinheiro, as entidades notificadas efetuam através 

da internet a transferência dos mesmos115. 

No que concerne à venda executiva, também nesta fase a informática é 

fundamental para a celeridade e rapidez que caracteriza este processo, pois a venda dos 

bens é gerida pela plataforma SIGVEC (Sistema informático de Gestão e Vendas 

Coercivas), a qual vai difundir os anúncios relativos às vendas pela internet.  

No caso de insuficiência patrimonial do executado, devedores solidários ou 

responsáveis tribuários, como veremos infra de forma mais detalhada, é emitida a 

declaração em falhas, ficando o processo de execução fiscal suspenso à espera da entrada 

de bens no património do devedor. No sentido de gerir e verificar se existe nova entrada 

de ativo no património do devedor, existe o Sistema de Gestão da Declaração em falhas, 

que permite efetuar a identificação automática desse acréscimo.  

                                                           
115Cfr. Idem Ibidem, p.38. 

 



 

Os esquemas seguintes são ilustrativos da importância que as plataformas 

informáticas representam, para a eficácia da cobrança efetuada mediante o processo de 

execução fiscal. 

Figura 1- Fluxos de informação da penhora e principais sistemas informáticos 
 

Fonte :http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2011/2s/audit-dgtc-rel025-2011-2s.pdf 

 

Fonte: http://www.tcontas.pt/pt/actos/rel_auditoria/2011/2s/audit-dgtc-rel025-2011-2s.pdf 

 Atendendo ao exposto, verifica-se que atualmente se informatizaram praticamente 

todos os trâmites do processo de execução fiscal, reduzindo a intervenção humana a um 

Figura 2 CEAP – Cadastro Eletrónico de Ativos Penhoráveis 
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papel secundário116. A economia e a celeridade processual estão “a ser obtidas através 

da desmaterialização do processo”117, devendo o legislador e a própria administração 

atender às “inúmeras injustiças que se cometem e que nenhuma boa vontade consegue 

reparar porque a máquina, no seu eterno movimento, se recusa a parar ou a reverter, 

exclusivamente por ausência de comandos que o permitam118”. 

Em face destas características referidas associadas à celeridade e automação dos 

seus atos no âmbito do processo de execução fiscal, podemos considerar que estamos na 

presença de um “super processo” ao qual todos os credores gostariam de aceder. É de 

realçar que as suas prerrogativas não se limitam às referidas, acresce a estas, o facto de 

no seu âmbito não se discutir a legalidade da dívida exequenda, exceto e de encontro com 

o previsto no art.º 204.º nº 1, al) h, quando a lei não tenha previsto outro meio de judicial 

de impugnação ou recurso para o fazer, e no caso de se verificar essa possibilidade de 

dedução de oposição tem a sua autuação e tramitação autónoma, como veremos de 

seguida119.  

                                                           
116 Cfr. FAUSTINO, MANUEL, “O dia em que o fisco vendeu casa de família por dívida de 1900 euros”, in Contabilista nº195, 2016. 
 p. 34. 

117 Vd. Neste sentido, PAIVA, CARLOS, “O processo de execução fiscal”, 4.ª edição, Coimbra, Almedina, 2016, p.160. A utilização e 

o beneficio associado à prática de atos informáticos não se verifica apenas a favor da administração tributária, mas pode também 

beneficiar o executado, ora vejamos o acórdão de 22 de fevereiro de 2012 do TCA-Norte onde se entendeu que é possível a expedição 

da petição inicial por correio eletrónico para o serviço de finanças, pois aplicando-se subsidiariamente ao processo judicial tributário 

o disposto no artigo 150.º do CPC. “Nem seria compreensível solução diferente na era da desmaterialização dos processos, não só 

judiciais como administrativos. Saliente-se que no procedimento administrativo o legislador pretendeu através do DL n.º 135/99, de 

22 de Abril, estabelecer medidas de modernização administrativa, designadamente no que toca à comunicação administrativa, 

tornando-se aplicável a todos os serviços da administração central, regional e local, bem como aos institutos públicos (artigo 1.º). E 

entre as medidas implementadas conta-se o artigo 26.º que, em matéria de comunicação administrativa, estabelece a possibilidade 

de transmissão de correspondência por correio electrónico, dispondo o seu n.º 2 que a correspondência transmitida por via 

electrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, 

idêntico tratamento. Concluímos, assim, pela validade da remessa da petição de oposição por correio electrónico para o Serviço de 

Finanças e, consequentemente, pela tempestividade da petição.” 

118 Cfr. FAUSTINO, MANUEL, “O dia em que o fisco vendeu casa de família por dívida de 1900 euros”, in Contabilista nº195, Lisboa, 

2016. 

, p. 36. 

119 Cfr. MARTINS, JESUÍNO ALCÂNTARA, ALVES, JOSÉ COSTA, “Procedimento e processo tributário: uma perspetiva prática”, 

Coimbra, Almedina, 2015, p. 235. 



 

4.4. A discussão da legalidade da dívida e a prestação de garantia no 

processo de execução fiscal 

Perante o ato de liquidação o contribuinte tem duas opções, ou paga a dívida e 

posteriormente contesta a legalidade da liquidação mediante os meios disponíveis como 

a reclamação graciosa, impugnação judicial ou pedido de constituição do tribunal arbitral. 

E caso assim seja, e verificando-se que o contribuinte tem razão, terá este direito à 

restituição da quantia indevidamente paga e juros indemnizatórios. A segunda opção 

consiste na possibilidade de não pagar o tributo, mas utilizar qualquer dos meios 

impugnatórios referidos conquanto que, preste uma garantia idónea que lhe permita obter 

a suspensão do ato. Neste caso, e demonstrando-se a ilegalidade da liquidação, o 

contribuinte terá direito a uma indemnização pela garantia ter sido prestada 

indevidamente120. 

 De acordo com o art.º 30.º nº 2 da LGT, a Autoridade Tributária não pode, ao 

abrigo dos seus poderes discricionários, modificar a relação jurídica tributária, 

nomeadamente, em relação à obrigação principal da mesma. “O princípio da 

indisponibilidade dos créditos tributários, [surge] como um princípio justificador do 

regime vigente relativo à prestação e à constituição de garantias no procedimento e 

processo tributário”121. Ora, quer da indisponibilidade do crédito tributário, quer ainda 

do privilégio de execução prévia dos atos administrativos, resulta que os meios 

impugnatórios graciosos, bem como os contenciosos, têm à partida e por si, efeito 

meramente devolutivo não suspendendo a atuação da administração122. 

Assim, mesmo perante um sentimento de lesão dos seus direitos, o contribuinte 

deve cumprir a sua obrigação, e só depois colocar o ato lesivo em crise. Ou não querendo 

cumprir, deve proceder à prestação de garantia de forma a suspender os efeitos do ato 

considerado lesivo, evitando desta forma o incumprimento e as consequências do mesmo. 

Verifica-se, assim, a necessidade de prestação de garantia adequada para que se proceda 

à suspensão do processo de execução fiscal, enquanto, no processo civil, a garantia é 

livremente oferecida pelo devedor.  

                                                           
120 Cfr. NETO, SERENA CABRITA, TRINDADE, CARLA CASTELO, “Contencioso tributário: Princípios do processo tributário: Vol.II”, 

Coimbra, Almedina, 2017, p.496. 
121 Cfr. BARBOSA, ANDREIA, “A prestação e a constituição de Garantias no procedimento e no Processo Tributário”,Coimbra, 

Almedina, 2017, p.52. 
122 Vd. Neste sentido, ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Apontamento de Direito tributário (A relação jurídica tributária)”, Braga, 

AEDUM, 2009, p. 13 e ss. 
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Esta prerrogativa ao dispor do credor - solve et repete -  justifica-se, naturalmente, 

para a salvaguarda do interesse público no financiamento do Estado, pois caso se 

admitisse a possibilidade de o meio impugnatório ter efeito suspensivo, teria como 

consequência a utilização desses meios, apenas e só, para retardamento do pagamento da 

dívida. Resultaria do exposto uma insuficiência de tesouraria e, consequentemente, a 

falência de serviços prestados pelo Estado que satisfazem necessidades públicas 

coletivas123.  

Em suma, para que o administrado consiga a suspensão dos trâmites processuais, 

tem de colocar em causa a legalidade da dívida e prestar uma garantia idónea, ou proceder 

ao pagamento da dívida exequenda. Sendo a exceção a suspensão do processo de 

execução fiscal e a regra a sua continuidade e validade dos atos praticados no mesmo. 

 Isto ocorre devido ao fim que essa receita representa para o sistema fiscal, ou seja, 

a satisfação das necessidades financeiras do Estado e de outras entidades públicas. 

Questionamos qual o motivo justificador para que dívidas com outra finalidade que não 

a enunciada possam beneficiar da mesma prerrogativa? Não se nos afigura qualquer 

justificação, a não ser que sejam dívidas que tenham, também elas, um interesse público 

relevante.   

 

4.5. A necessidade de despacho judicial para se obter a sustação da 

execução fiscal 

No âmbito do direito civil, o art.º 793.º do CC, prevê a possibilidade de qualquer 

credor poder obter a suspensão da execução com o intuito de impedir os pagamentos, 

mostrando apenas para isso, que foi requerida a recuperação da empresa ou a insolvência 

do executado, juntando apenas uma certidão da pendência do processo de insolvência. 

Estando o executado insolvente, qualquer credor pode exigir que o processo de execução 

admita apenas exequentes e credores reclamantes que tenham garantia real sobre o bem 

ou bens penhorados. 

 Já nas execuções fiscais, por força dos art.º 180 n.º 1 do CPPT, a suspensão da 

execução fiscal só ocorre após ter sido proferido despacho judicial sobre o 

prosseguimento da ação de insolvência nos termos do CIRE. Entende LOPES DE 

                                                           
123 Cfr. NETO, SERENA CABRITA, TRINDADE, CARLA CASTELO, “Contencioso tributário: Princípios do processo tributário: Vol.II”, 

Coimbra, Almedina, 2017, p.500. 



 

SOUSA que o art.º 793.º do CC não poderá ser aplicado ao processo de execução fiscal, 

justificando-se esta não aplicabilidade pelo interesse público intrínseco à natureza dos 

créditos tributários cobrados através do processo de execução fiscal, o “que recomenda 

que não se coloque na disponibilidade das partes ou da entidade que a dirige a 

possibilidade de suspensão do processo, que tem como corolário um prejuízo para 

aqueles interesses”124.  

No entendimento do TC, representado no Ac. n.º 345/06125, atendendo ao interesse 

público subjacente à atividade de cobrança dos impostos, e pela eficiência essencial para 

regular o funcionamento dos serviços públicos que tendem à satisfação das necessidades 

coletivas públicas. Assim, e tal como indica o acórdão referido, “não surge como 

inadequada, irracional ou desajustada a solução de só consentir a sustação da execução 

fiscal perante um despacho judicial que ou determine o prosseguimento do processo de 

recuperação da empresa executada ou decrete a sua falência, não deixando o normal 

andamento da execução fiscal inteiramente dependente do mero requerimento por um 

credor desse tipo de processos, sem prévio controlo judicial, por mais perfunctório que 

seja, da sustentabilidade desse requerimento”.  

Esta necessidade de controlo judicial para a sustação do processo de execução fiscal 

- mesmo que a insolvência seja evidente - traduz-se numa vantagem para o credor cuja 

dívida está a ser cobrada mediante o processo de execução fiscal.   

 

4.6. A declaração em falhas 

  A insuficiência patrimonial do sujeito passivo tributário pode ocorrer em sentido 

fático ou em sentido jurídico, sendo que em sentido fático ocorre quando o executado não 

cumpriu as suas obrigações devido à sua insuficiência patrimonial. O que, em sentido 

jurídico se traduz na conjugação entre uma insuficiência fática, com o envolvimento 

jurídico de uma declaração judicial de insolvência.  

A existência da situação fática de insuficiência patrimonial basta para a suspensão 

do processo de execução fiscal, contudo, tem de existir a declaração em falhas. Esta 

declaração surge quando na sequência das diligências para a penhora se verificar a 

                                                           
124 SOUSA, Jorge Lopes de “Código de procedimento e processo anotado e comentado”, Vol. III, 6.ª Edição, Lisboa, Áreas, 2011.p. 

381- 382. 
125 Proc. 721/04 de 23/05/2006. Acórdão disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/ . 
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impossibilidade da realização da mesma, por falta de bens penhoráveis do executado, seus 

sucessores ou responsáveis tributários. Ou ainda, pelo facto de o executado ser 

desconhecido e não ser possível identificar o prédio quando a dívida exequenda for de 

uma propriedade imobiliária, ou quando o devedor do crédito penhorado se encontrar em 

parte incerta e o executado não tenha outros bens penhoráveis. Caso se verifique algum 

destes factos, e tal como indica o art.º 272.º do CPPT, deverá ser lavrada a respetiva 

certidão da diligência, a fim de a mesma servir para que seja declarada em falha pelo 

órgão de execução fiscal.  

O processo que seja suspenso nos termos indicados, voltará a prosseguir sem a 

necessidade de nova citação e a todo o tempo, bastando que para isso exista conhecimento 

de que o executado, sucessores ou outros responsáveis tributários tenham obtido bens 

suscetíveis de penhora ou logo que se identifique o executado ou o prédio, traduzindo-se 

este facto numa prerrogativa do processo de execução fiscal126. 

Já no âmbito do processo de execução comum para o pagamento de quantia certa 

ocorre a extinção das execuções inviáveis, de acordo com o art.º 748.º nº 3 do CPC, 

quando tenha sido instaurada uma execução e no decurso de 3 anos sem que tenha existido 

pagamento integral nem o exequente tenha indicado bens penhoráveis, o agente de 

execução deve, ele mesmo, iniciar imediatamente as diligências tendentes a identificar 

bens penhoráveis. Tendo essas diligências sido frustradas o agente de execução comunica 

esse facto ao exequente, extinguindo-se a execução se este, no prazo de dez dias, não 

indicar quais os concretos bens que pretende ver penhorados. Existindo na execução 

comum uma figura que é a renovação da execução, que ocorre quando o processo se tenha 

extinguido devido à insuficiência de bens do executado, e mesmo neste caso, prevê-se a 

possibilidade de o processo executivo voltar a correr os seus termos ou seja a renovar-

se127. 

A declaração em falhas traduz-se numa prerrogativa pelo facto de o processo de 

execução fiscal ficar suspenso e prosseguir, como referido supra, sem a necessidade de 

nova citação e a todo o tempo – desde que dentro do prazo de prescrição – e desde que se 

                                                           
126 Cfr. Art.º274 do CPPT. 

127 “O exequente pode requerer a renovação da execução que se tenha extinguido por força da verificação de algum dos casos 

previstos no art. 849.9, n.9 1, ais. c), d) e e), isto é, em que se tenha concluído pela insuficiência ou inexistência de bens penhoráveis, 

desde que, nesse caso, indique quais os concretos bens do executado que devem ser penhorados.”.Cfr. GONÇALVES, MARCO 

CARVALHO , “Lições de processo executivo”, Coimbra, Almedina, 2016, p. 398. 



 

verifique a existência de bens no património do executado, sucessores, ou dos 

responsáveis tributários. 

Torna-se relevante verificarmos o prazo de prescrição em função da natureza da 

dívida. Pois a perquirição da natureza das dívidas é fundamental, quer do ponto de vista 

teórico, quer do ponto de vista da aplicação em concreto dos direitos.  

Ora vejamos, no direito civil a prescrição tem fundamento na negligência e 

desinteresse do credor, sendo interpretada como uma renúncia tácita ao seu direito. No 

âmbito tributário, por sua vez, o instituto da prescrição assenta no direito à certeza e à 

segurança jurídica, a qual seria colocada em causa com a cobrança de impostos cujos 

pressupostos e o vencimento ocorram num espetro temporal muito distinto. Como se intui 

facilmente, sendo que os fundamentos para a existência do instituto da prescrição são 

distintos, existem, obrigatoriamente, prazos e regimes que atendam às especificidades 

inerentes à sua natureza.  

A prescrição é um facto extintivo da relação jurídica tributária - bem como de 

qualquer outra relação jurídica - para a verificação da mesma é necessário que se reúnam 

cumulativamente as seguintes realidades: a) a exigibilidade abstrata de uma pretensão, b) 
a não atuação do seu titular; e ainda como realidade jurídica essencial c) o decurso do 

lapso temporal dentro do qual o titular poderia ter atuado e não o fez128. Como JOAQUIM 

FREITAS DA ROCHA indica, a prescrição é um facto negativo e permanente, negativo 

porque pressupõe do titular da pretensão uma não atuação, e permanente advém da 

preservação da situação de facto. O dever de pagamento não se pode manter por tempo 

indeterminado, pois caso assim fosse e como referido anteriormente, colocaria em causa 

valores.  

De forma a verificarmos quais as prestações abrangidas pelo regime da prescrição 

das obrigações tributária recorremos ao critério da dupla coatividade. 

Por conseguinte, para que a obrigação siga o regime da prescrição das obrigações 

tributárias ela tem de ser coativa quanto ao modo de criação, o que impõe que a 

prestação tenha sido criada por ato normativo geral e abstrato. A coatividade quanto à 
conformação do conteúdo, o mesmo tem de ter sido fixado por ato normativo, são então 

abrangidos pelo regime de prescrição tributária, como não poderia deixar de ser, os 

                                                           
128Cfr.  ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra editora, 2014, 

p. 469 e ss. 
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tributos, os juros compensatórios e os juros moratórios. Não ficando abrangidas por este 

regime as obrigações não tributárias, mesmo que sejam suscetíveis de ser cobradas 

mediante a execução fiscal, bem como, as multas ou coimas pois a natureza das mesmas 

não é financeira, mas sim sancionatória. 

De um modo geral, as dívidas tributárias prescrevem no prazo de oito anos 

contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto 

tributário. Tratando-se de tributos de obrigação única, a partir da data em que o facto 

tributário ocorreu, exceto no imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o 

rendimento quando a tributação seja efetuada por retenção na fonte a título definitivo, 

nestes casos o prazo começa a contar a partir do início do ano civil seguinte àquele em 

que se verificou respetivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário129.  

Os créditos civis são disponíveis por acordo entre as partes, pois o facto originário 

da relação jurídica surge como uma manifestação da vontade. O fundamento do regime 

da prescrição em matéria civil é a inércia do credor, ou seja, a sua não atuação 

atempadamente tem como consequência a prescrição do seu direito de crédito, o que se 

traduz num regime punitivo 130.  

O Prazo ordinário em matéria civil que o credor tem para exigir o seu direito é de 

20 anos, tal como previsto no art.º309.ºdo CC. No caso das dívidas previstas no art.º 310.º 

do mesmo diploma, o prazo será de 5 anos, podendo existir outro prazo previsto em lei 

especial. Traduzindo-se, no facto de o processo de execução fiscal poder ficar suspenso 

até à satisfação do direito de crédito, ou até ao decurso do lapso temporal associado à 

prescrição, sempre na expectativa de existência de “melhor fortuna”. Como verificamos, 

no âmbito da execução fiscal e devido às plataformas ao dispor da Autoridade Tributária, 

existe o Sistema de Gestão da Declaração em Falhas, que permite efetuar a identificação 

automática desse acréscimo. 

 

                                                           
129 Cfr. Art.º 48.º n.º 1 da LGT.  

130Vd. HÖSTER, HEINRICH EWALD, “A Parte Geral do Código Civil Português: Teoria Geral do Direito Civil”, Coimbra, Almedina, 

2007, p.214- 216.  



 

4.7. Conhecimento da prescrição 

Atendendo à natureza híbrida do processo de execução fiscal, o qual apesar de ser um 

processo jurisdicional tem uma forte componente administrativa, é pertinente dividirmos 

o conhecimento da prescrição por parte dos entes administrativos e posteriormente por 

parte dos entes jurisdicionais. 

 

4.7.1. Conhecimento administrativo 

A administração tributária não tem, nem pode ter interesse próprio de arrecadar 

receita, a sua atividade é orientada e estruturada para a prossecução do interesse público 

e sempre em conformidade com os princípios orientadores da sua atividade. Entre estes 

princípios destaca-se para este tópico, o princípio da verdade material, impondo o mesmo 

que a administração tributária deva conhecer oficiosamente a prescrição, pois esse é um 

elemento essencial para apurar a verdade real e efetiva na tributação. Entendemos também 

que a “Administração não é defensora dos interesses financeiros públicos, [mas] uma 

aplicadora da lei e defensora da verdade material que, nesta situação, não tem de 

conduzir à arrecadação da receita, uma vez que a conflituar existe o valor da segurança 

jurídica”131. 

 

4.7.2. Conhecimento jurisdicional 

Neste caso, podem ocorrer duas formas de conhecimento, ou de forma oficiosa em 

que é o próprio tribunal que conhece a prescrição, ou então por invocação do devedor 

de que a obrigação em causa se encontra extinta. O CPPT prevê no art.º 175.º que a 

prescrição é de conhecimento oficioso pelo juiz se o órgão da execução fiscal que 

anteriormente tenha intervindo o não tiver feito. Caso o juiz, no âmbito da sua atividade 

de julgador, verifique a possibilidade de existência do facto extintivo por decurso do lapso 

temporal deve, ao abrigo dos seus poderes inquisitórios, averiguar se o mesmo se verifica 

e, caso conclua pela sua existência, determinar a extinção do direito do Estado na 

cobrança dessa dívida.  

                                                           
131 Cfr. ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra editora, 2014, 

p. 485. 
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Tratando-se de uma obrigação cuja natureza seja civil, a perquirição da ocorrência do 

facto extintivo da prescrição terá contornos distintos dos mencionados no CPPT. A 

prescrição das obrigações civis carece da invocação do beneficiário, tal como previsto no 

art.º 303.º do CC “O tribunal não pode suprir, de ofício, a prescrição; esta necessita, 

para ser eficaz, de ser invocada, judicial ou extrajudicialmente, por aquele a quem 

aproveita, pelo seu representante ou, tratando-se de incapaz, pelo Ministério Público”. 

A lei impõe ao juiz o dever de não conhecer a existência da prescrição, só tendo esse 

poder de cognição quando seja invocada a prescrição pelo credor, caso contrário e o juiz 

extravase estes poderes de cognição vai originar, de acordo com o art.º 615.º do CPC, a 

nulidade da mesma por vício grave. 

Dentro do âmbito de investigação desta dissertação, compete-nos agora questionar 

que regime referente à prescrição se aplica quando o processo de execução fiscal é o meio 

utilizado para a cobrança de dívidas não tributárias. Pois recordamos que, quer o art.º179.º 

do CPA, quer em legislações especiais a remissão efetuada é uma remissão genérica, ou 

seja, a lei manda aplicar o processo de execução fiscal mediante as regras previstas no 

CPPT. Ora, nomeadamente no âmbito do conhecimento da prescrição da dívida, é referido 

que no processo de execução fiscal a mesma é de conhecimento oficioso, quer pelo juiz, 

quer pelo órgão de execução fiscal.    

A jurisprudência do STA entende que no decurso de um processo de execução 

fiscal utilizado para a cobrança de dívidas de natureza civil o conhecimento oficioso da 

prescrição previsto no art.º 175.º do CPPT “não se aplica às dívidas reguladas 

substantivamente pelo direito civil que excepcionalmente, podem ser cobradas através 

de processo de execução fiscal”132. Sendo estas dívidas de natureza não tributária aplica-

se o regime de prescrição previsto no CC, referiu ainda o mesmo tribunal que “[p]orque 

não constituem dívidas de natureza tributária, não se aplica o prazo de prescrição do 

CPT (ou da LGT), antes o prazo de 20 anos previsto no art° 309° do Código Civil”. Não 

colocamos em causa que a uma dívida civil se aplique o seu regime adequado, ou seja o, 

regime de prescrição civil, questionamos sim, se não existirá uma contradição genésica 

da natureza da dívida com a utilização do processo de execução fiscal. 

No acórdão em análise, o STA aprecia em sede de recurso uma decisão do TAF 

de Lisboa, no qual este último indeferiu uma oposição à execução que visava opor-se ao 

                                                           
132 Negrito nosso, retirado do Ac. de 17 de dezembro de 2014, proc. 01001/13, disponível em http://www.dgsi.pt/ [02.05.17]. 



 

processo de execução fiscal cujo devedor é a Faculdade de Arquitetura da Universidade 

Técnica de Lisboa, para a cobrança de uma dívida à resultante da reposição de 

remunerações.  

Dos factos resulta que, a Universidade concedeu a um docente uma licença sem 

vencimento de longa duração, ficando este com o contrato suspenso. Como consequência 

do deferimento do pedido de suspensão, foram-lhe pagos os proporcionais de férias e 

subsídios a que tinha direito, todavia pagaram-lhe, indevidamente, o salário de outubro 

de 2001. Apercebendo-se do erro, os serviços da faculdade elaboraram, em 14 de junho 

de 2004, uma guia para reposição de todo o seu valor. Acontece que, em virtude de não 

ter procedido ao pagamento dessa dívida, foi instaurado no serviço de finanças de Lisboa, 

um processo de execução fiscal tal como estava previsto no art.º 42.ºn.º 3 do Decreto-Lei 

155/92.  

O recorrente argumenta, em sede de recurso - entre outras questões - a prescrição 

da dívida cujo prazo, previsto no art.º40.º n.º1 do diploma referido, era de 5 anos após o 

seu recebimento. Argumentando o recorrente que essa era uma questão de conhecimento 

oficioso, tal como se encontra previsto no art.º 175.º do CPPT, devendo então o TAF ter 

conhecido da mesma. 

O STA entende que não tendo a dívida natureza tributária, à mesma não se lhe 

pode aplicar o regime da prescrição previsto para as dívidas tributárias. Assim, a esta 

dívida é aplicável o regime da prescrição civil previsto no art.º 303.º do CC, necessitando 

a mesma de ser invocada pelo interessado. Não tendo o recorrente suscitado essa questão 

na petição inicial, nem tal questão ter sido abordada por qualquer forma na sentença 

recorrida, origina que o STA esteja perante uma questão só agora suscitada em recurso. 

Assim, dada a especificidade dos recursos como meios de impugnação de decisões 

judiciais que visam a modificação das decisões recorridas, não pode decidir sobre 

matérias inovadoras. 

Do exposto concordamos com o entendimento do STA no referente ao facto de às 

dívidas de natureza civil não se pode aplicar o regime de prescrição previsto para as 

dívidas de natureza tributária. Apesar disso, a nossa inquietação surge pelo facto de o 

diploma, à semelhança do que acontece com a generalidade de leis especiais que preveem 

como meio de cobrança coerciva o processo de execução fiscal – inclusive o art.º 179.º 

do CPA – fazer uma remissão genérica para “o processo de execução fiscal, tal como 

regulado na legislação do processo tributário”. Ora, resulta que o art.º175.º do CPPT 
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apenas indica que o conhecimento da prescrição da dívida é de conhecimento oficioso, 

quer pelo juiz, quer pelo órgão de execução fiscal, não fazendo nenhuma ressalva quanto 

à natureza da dívida. 

Esta remissão, sem adaptações ou regulamentações, leva a uma incerteza e diminuição 

de garantias por parte do executado, representando um dos maiores problemas da falta de 

cumprimento do princípio da adequação material ao direito substantivo, e traduz-se numa 

incoerência do sistema jurídico como veremos. 

 

4.8. Problema de falta de contencioso associado à cobrança de dívidas 

de natureza não tributária 

 

A execução fiscal é estruturada para ser simples e expedita, deixando aos 

devedores originários alvo da execução, apenas a possibilidade de dedução de oposição, 

o que acentua a sua especificidade e força coercitiva, não podendo neste âmbito ser 

discutida a legalidade das dívidas tributárias em concreto, pois neste momento a dívida 

tributária já deve ser certa, líquida e exigível. Certa quanto ao sujeito tributário devedor 

e à natureza da mesma; líquida no sentido de não existir dúvidas quanto ao valor, e ainda 

deve ser exigível, ou seja, deve poder ser reivindicada.  

Tal como já vislumbramos num ponto anterior, um dos problemas associado ao 

processo de execução fiscal é a falta de meios de reação para o questionamento da 

legalidade da dívida. No caso de se tratar de uma dívida tributária esse problema é 

minimizado, pois a mesma resultou de um conjunto de atos ordenados e sequenciados 

tendentes à produção de um fim, o que significa que antes de chegar ao procedimento de 

cobrança, existem outros procedimentos administrativos quer a nível de apuramento da 

matéria coletável, ou já mesmo na liquidação, que obrigam a administração tributária a 

informar o sujeito passivo, notificando-o das decisões que o afetem. Por sua vez, o 

contribuinte tendo conhecimento da liquidação pode reagir contra ela, quer 

graciosamente, quer contenciosamente através de meios próprios e estruturados para 

garantirem o direito à defesa dos mesmos. 

O problema referido não é atual, já em 1967, RODRIGUES PARDAL alertava para a 

falta de contencioso associado ao processo de execução fiscal, agravado pelo facto de 

muitos dos créditos cobrados por outras entidades públicas que passaram a gozar dessa 



 

prerrogativa não terem nenhum contencioso próprio, ou seja, os devedores para 

colocarem em causa a legalidade da quantia exequenda apenas tinham a reclamação 

administrativa. na opinião do autor surgiam também os problemas da burocracia e a falta 

de hombridade do funcionário que praticou o acto que se considera diminuído, no seu 

conceito, se der a mão à palmatória. Daí que o devedor só tenha um caminho [reclamar] 

das decisões até obter uma decisão da entidade superior”133.  

Atualmente, continua-se a verificar a falta de meio impugnatório próprio e célere, 

o que origina que a oposição à execução seja o meio de questionamento da legalidade da 

dívida em concreto. O referido traduz-se numa diminuição de garantias para o executado, 

pois a oposição à execução não é o meio mais adequado, nem o que defende na sua 
plenitude a tutela jurisdicional efetiva na vertente do direito à defesa. Verificamos que, 

quando se pretende atacar a legalidade da dívida em concreto através da dedução de 

oposição à execução, existe a transferência para o processo executivo de toda a 

possibilidade de defesa, a qual só é possível num processo declarativo.134 

 

4.9. Presunção de legalidade e privilégio de execução prévia  

A exteriorização da vontade da administração tributária – quando pretende 

produzir efeitos individuais e concretos – é efetuada através de atos unilaterais e 

autoritários. Esta exteriorização permite que a administração beneficie de uma presunção 

de legalidade, a qual se traduz no facto de até uma decisão de órgão hierarquicamente 

superior, ou do tribunal que identifique o ato como ineficaz ou ilegal, o mesmo vai 

produzir efeitos no ordenamento jurídico do seu destinatário.   

Acresce a esta prerrogativa, o facto de administração tributária beneficiar do 

privilégio de execução prévia, que corresponde a uma faculdade excecional de fazer valer 

a sua vontade sem necessidade validação por parte do tribunal. O referido traduz-se, na 

prática, no facto de enquanto o contribuinte não diligenciar no sentido do afastamento do 

ato o mesmo continuar a produzir os seus efeitos de forma unilateral na sua esfera jurídica. 

A administração tributária beneficia, assim, de um poder de autotutela, o qual lhe permite, 

na falta de cumprimento voluntário iniciar ações persecutórias.  

                                                           
133  PARDAL, FRANCISCO RODRIGUES, “Questões de processo fiscal”, Lisboa, Centro de Estudos Fiscais, 1968, p. 209. 
134 Idem ibidem, p. 211 e ss. 
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É sabido que todo o organograma da administração pública beneficia da presunção 

de legalidade e autotutela dos seus atos, é uma característica intrínseca ao poder de 

autoridade administrativo. Contudo, e o que vai relevar, é que nem sempre a 

administração pública atua imbuída de ius imperium, e nesse sentido lembramos que o 

direito privado regula as relações jurídicas estabelecidas entre particulares, ou entre 

particulares e o Estado ou outros entes públicos, quando atuem estes despidos desse poder 

de autoridade.   

Atendendo ao exposto, quando um instituto público celebra contratos de natureza 

privada com um ente particular, não se vislumbra qual a razão de a falta de cumprimento 

da obrigação pecuniária decorrente desse contrato, poder ser exigida mediante um 

processo de execução fiscal regulado ao abrigo do direito público. Mas a nossa 

capacidade de entendimento é ultrapassada quando a lei possibilita que essas entidades 

desprovidas de ius imperium remetam a cobrança coerciva dessas dívidas para a 

Autoridade Tributária e que esta puxe dos galardões de cobrança para praticar atos 

executivos, nomeadamente o ato de penhora e a venda executiva, sem a necessidade de 

uma autorização judicial porque atuam ao abrigo do seu poder de autoridade. Afigura-se 

de interesse referirmos o ac. 20 de janeiro de 2015 do tribunal da relação de Lisboa135, 

que indica que é necessário “averiguar se a invocada relação jurídica é uma relação de 

direito privado ou de direito público, pois é essa averiguação que irá determinar qual o 

tribunal competente para o julgamento da causa. [Ora se] o direito privado regula as 

relações jurídicas estabelecidas entre particulares ou entre particulares e o Estado ou 

outros entes públicos, mas actuando estes despidos do «ius imperii», 

[Consequentemente] se no âmbito de uma relação contratual ambos os contraentes forem 

entidades particulares, e actuando apenas nessa qualidade, não estará em causa uma 

relação jurídica tutelada pelo direito público. O facto de o Contrato de Cessão de Direito 

de Utilização de Estabelecimento Comercial ter sido celebrado pela autora na qualidade 

de Concessionária, não significa necessariamente que se trate de um contrato de direito 

público, até porque o próprio Estado, em certos casos, actua como se de um simples 

particular se tratasse (despido do ius imperii), pelo que também a cessionária, por 

maioria de razão, pode celebrar contratos de natureza privada”. 

                                                           
135 Proc. 375014/09, disponível em www.dgsi.pt. 



 

Concluímos interrogando, qual o motivo para que uma entidade pública 

desprovida do seu poder de autoridade, que celebra contratos privados dos quais pode 

surgir dívidas de natureza civil, possa cobrar as mesmas com o recurso à jurisdição 

tributária. Apesar de desconhecermos a motivação do legislador em permitir que tal 

aconteça, reconhecemos que o processo de execução fiscal, e por todas as prerrogativas 

de cobrança é, sem dúvida, um modo apelativo de o credor satisfazer o seu direito de 

crédito. Contudo, a necessidade de arrecadar não pode passar por elementares princípios 

constitucionais como o princípio da tutela jurisdicional efetiva e da adequação material 

do processo ao direito substantivo, neste momento será pertinente abordarmos se existe 

uma utilização abusiva do processo de execução fiscal. 
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CAPÍTULO III  

 
A “UTILIZAÇÃO ABUSIVA” DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL 

 

 

1. Dívidas tributárias. 2. A cobrança de créditos não tributários 
mediante o processo de execução fiscal. 3. Dívidas que devam 

ser pagas por ato administrativo. 3.1. Autotutela do ato 

administrativo. 4. Exemplos de institutos Públicos que cobram 

coercivamente as suas dívidas mediante o Processo de execução 
fiscal. 4.1 Dívidas ao Fundo Social Europeu. 4.2. Instituto 

Portuário e dos Transportes Marítimos. 4.3. Instituto do Vinho e da 

Vinha. 4.4 Instituto Português de Qualidade. 4.5. Instituto de 

Formação e Emprego Profissional. 4.6. Instituto de Financiamento 

e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e Pescas. 4.7. Instituto 

de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. 4.8. Instituto de gestão 

financeira da segurança social. 4.9. Instituto Universitário Militar. 

5.Tribunal de contas. 6. Utilização do processo de execução 
fiscal pelas autarquias locais. 6.1 Dívidas cobradas mediante a 

utilização do processo de execução fiscal pelos Municípios. 7.
 Unidade e coerência do Ordenamento Jurídico. 7.1 

Unidade do Ordenamento Jurídico como exigência de segurança e 

certeza jurídica. 7.2 Unidade do Ordenamento Jurídico como 

exigência de igualdade. 8.Tomada de posição: Consideração de 
Abusiva a utilização para a cobrança de dívidas não 

tributárias. 

 

 

§ 

 

Neste, que será o nosso último capítulo, faremos um levantamento de alguns 

institutos públicos que utilizam o processo de execução fiscal para a cobrança de dívidas 



 

que não resultam de uma relação tributária. Juntamos a este, o caso do Tribunal de Contas 

e das Autarquias Locais, nomeadamente, os municípios. Bem como, tomaremos uma 

posição quanto à consideração de abusiva/não abusiva dessa mesma utilização, 

recorrendo, para tal, ao princípio da unidade e coerência do ordenamento jurídico. 

* 

1. Dívidas tributárias 

Para levarmos a cabo o estudo relativamente à questão da cobrança das dívidas de 

natureza não tributária mediante o processo de execução fiscal, entendemos oportuno 

fazer uma breve referência ao conceito de tributo e aos tipos tributários, para assim, 

clarificarmos a classificação das dívidas como tributárias ou não tributárias. 

Ora, cumpre dizermos que os tributos são as receitas cobradas pelo Estado, ou por 

outros entes públicos, para a satisfação de necessidades coletivas públicas, conquanto não 

tenham finalidade sancionatória, mas sim, finalidade financeira, característica essencial 

que distingue os tributos de outras obrigações que também procuram a arrecadação de 

receita136.  

A doutrina categoriza-os em impostos, taxas, contribuições especiais e 

contribuições financeiras a favor de entidades públicas, apesar de esta última convocar 

alguma divergência doutrinal. Destarte, os impostos são tributos não-sinalagmáticos, cujo 

facto constitutivo assenta na manifestação de capacidade contributiva por parte do sujeito 

passivo, tal como indicado no art.º4.º,n.º1 da LGT. Já as taxas, de acordo com o n.º 2 do 

artigo referido, são tributos cujo facto gerador consiste na utilização privada ou no 

aproveitamento dos bens de domínio público, na prestação de serviços ou realização de 

atividades em regime de direito público, que beneficiem ou afetem de modo individual o 

sujeito tributário. 

As contribuições especiais podem ser classificadas como contribuições especiais 

de melhoria, ou por maior desgaste. Nas primeiras, o facto gerador consiste na melhoria 

dos bens ou obtenção de um benefício em consequência de uma atuação pública. Já as 

                                                           
136 Vd. Neste sentido, SALDANHA SANCHES, J.L, “Manual de Direito Fiscal”, 3.ª edição, Coimbra, Coimbra Editora, 2007, p.22. E 

ainda, LAGO, MIGUEL, MORA, LEONARDO, CID JOSÉ, “Lecciones de Derecho Financeiro y tributário”, 12ª ed., Iustel, Madrid, 2016, 

p. 60 e ss. Também sobre a qualificação e distinção da figura de tributo, ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e 

Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra editora, 2014, p. 12 e ss. 
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contribuições especiais por maior desgaste resultam do facto de a atuação do sujeito 

tributário potenciar uma maior dissipação nos bens de domínio público.  

Daqui resulta que, as dívidas tributárias são as que decorrem da falta de pagamento 

de algumas destas figuras legais. 

 

2. A cobrança de créditos não tributários mediante o processo de execução 
fiscal 

Como já referido, a possibilidade de cobrança de créditos de natureza não tributária 

recorrendo ao processo de execução fiscal, depende sempre da existência de lei expressa, 

por imposição do art.º 148º nº 2, a), do CPPT. Quanto às dívidas que devam ser pagas por 

força de ato administrativo, o CPA, no art.º179.º prevê uma norma de carácter geral 

que autoriza a utilização do processo de execução fiscal para a cobrança coerciva de 

dívidas que devam ser pagas a uma pessoa coletiva pública ou por ordem desta.   

 

3. Dívidas que devam ser pagas por ato administrativo 

3.1. Autotutela do ato administrativo 

  O CPA define os atos administrativos como sendo as decisões da Administração, 

que no exercício de poderes jurídico-administrativos, visem a produção de efeitos 

jurídicos externos a uma situação individual e concreta137. Esta forma de manifestação da 

vontade por parte da administração pública, tal como defendido por SÉRVULO 

CORREIA, é um fator de densificação da tutela jurisdicional efetiva, sendo também uma 

cláusula geral que engloba todas as condutas praticadas nessa forma típica de atuação 

administrativa, independentemente, do conteúdo setorial.  

A este respeito, LUÍS COLAÇO ANTUNES refere que o direito administrativo 

possibilita aos seus órgãos, que no âmbito da sua competência, possam declarar, 

constituir, ou modificar o direito do caso em concreto através da emanação do ato 

administrativo, entendendo o autor o ato administrativo como sendo “um acto regulador, 

produtor de efeitos externos, [no] exercício de um poder de autoridade, definidor da 

                                                           
137Cfr. Art.º 148.º do CPA, pela redação do DL n. 4/2015 de 7 de janeiro.  



 

situação concreta e individual por um órgão da Administração e [com] função 

estabilizadora”138.  

Em termos concretos, o ato administrativo produz todos os seus efeitos 

independentemente da vontade do(s) sujeito(s) que afeta(m). Não se afigurando a 

necessidade de recorrer a uma entidade terceira para essa mesma produção de efeitos, esta 

faculdade resulta da autotutela executiva. Mesmo que não exista uma colaboração 

voluntária por parte do afetado do ato, a administração recorre a meios coercivos para a 

realização da sua vontade. Conquanto que, o respeito pelas limitações, ou satisfação de 

obrigações decorrentes de atos administrativos apenas podem ser impostas coercivamente 

segundo formas e termos expressamente previstos na lei, ou quando existam situações de 

urgente necessidade pública que justifique o uso da coercividade139.  

Além disso, e ainda respeitante ao ato administrativo, na sua emanação e produção 

de efeitos deve-se respeitar o princípio da proporcionalidade, tendo os agentes 

administrativos obrigação de optar sempre que possível por medidas que representem 

menor prejuízo aos administrados, mas que satisfaçam o interesse público, não podendo 

nunca desprezar os direitos fundamentais140. 

Quando se trate de obrigações pecuniárias que devam ser pagas por ato 

administrativo às entidades públicas, e não tenha sido realizado o seu pagamento 

voluntário, está prevista como forma de cobrança coerciva, o processo de execução fiscal, 

tal como previsto no art.º 179.º nº 1 do CPA, remetendo o mesmo para as regras e trâmites 

a seguir de acordo com o CPPT. Relativamente ao preceito legal indicado, MÁRIO 

OLIVEIRA e PEDRO GONÇALVES entendem que esta é uma norma atributiva de 

competência aos tribunais tributários e não uma norma que regula o regime de cobrança 

que deva ser seguida pela autoridade administrativa141.  

Como resulta do exposto, a utilização do processo de execução fiscal para a 

cobrança de dívidas não tributárias depende sempre da existência de uma lei expressa, 

                                                           
138Cfr. ANTUNES, LUÍS FILIPE COLAÇO, “A teoria do Acto e a Justiça Administrativa: o novo contrato natural”, Coimbra, Almedina, 

2015, p. 124. 
139 Cfr. Art.º 176.º CPA.  

140 Cfr. CORREIA, J.M SÉRVULO, “Estudos de Direito Processual Administrativo”, LEX, Lisboa, 2002, p.232. 

141Anotação dos autores referente ao antigo art.º 155.º do Decreto-Lei 442/91, de 15 de novembro com as alterações introduzidas pelo 

DL 6/96 de 31 de janeiro. Correspondente ao atual art.º179.º do Decreto-Lei 4/2015 de 7 janeiro, vd. OLIVEIRA, Mário Esteves de, 

GONÇALVES, Pedro Costa et AMORIM, J. Pacheco de. Código do procedimento Administrativo: comentado. 2ª ed. Almedina, 

Coimbra, 2010, P.733. 
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sendo que, tratando-se de dívidas que devam ser pagas por força de ato administrativo, 

esta possibilidade está contemplada na norma supradita.  

Resulta do supradito que é atribuído ao Estado a possibilidade de reagir in 

executivis sem a necessidade de prévia sentença judicial para proceder à cobrança das 

suas dívidas, quer nos casos em que as dívidas resultem diretamente da aplicação das leis 

tributárias, ou quando resultam de uma obrigação parafiscal do Estado, e até nos casos 

das dívidas que têm origem na Administração indireta sob a forma de direito privado, 

como veremos no desenrolar deste texto142, resultando os títulos executivos das suas 

próprias certidões de dívidas (art.º 88.º, n.º 5 e art.º162.º do CPPT).  

 

4. Exemplos de Institutos Públicos que cobram coercivamente as suas dívidas 

mediante o processo de execução fiscal 

Torna-se imperativo identificarmos, com o auxílio da jurisprudência e legislação 

portuguesa, alguns exemplos de entidades públicas que utilizam o processo de execução 

fiscal como meio de cobrança coerciva das suas dívidas, e qual a natureza que as mesmas 

podem assumir. Iniciaremos este elenco com alguns institutos públicos.  

 

4.1. Dívidas ao Fundo Social Europeu 

Iniciamos a referida análise pelo Fundo Social Europeu, que foi criado pelo 

Tratado de Roma. Este é um fundo estrutural comunitário que financia e apoia as ações 

dos Estados Membros da União Europeia para que estes invistam no aumento da 

capacidade de adaptação das empresas e dos trabalhadores, fomentem a inserção de 

profissionais desempregados, promovam a integração social das pessoas desfavorecidas 

e permitam uma melhoria do acesso ao emprego, investindo para isso na melhoria do 

capital humano, institucional e na eficácia das administrações e dos serviços públicos143.   

No sentido de assegurar a gestão e o controlo financeiro das formas de intervenção 

do fundo, foi criado pelo Decreto-lei 45- A/2000 o Instituto de Gestão do Fundo Social 

Europeu, que é uma pessoa coletiva pública dotada de autonomia financeira, patrimonial 

                                                           
142 Cfr. SALDANHA SANCHES, J.L, “Princípios do Contencioso Tributário”, 1987, consultado em http://www.saldanhasanches.pt/, 

p.87. 

143 Informação disponível no sítio da internet do instituto de gestão e fundo social europeu.  http://www.igfse.pt [22.02.2017].  



 

e administrativa. As restituições das quantias pagas de forma indevida têm como meio de 

cobrança coerciva o processo de execução fiscal, tal como resulta da conjugação do 

art.º148.º n.º 2, b) do CPPT com o art.º1.º do Decreto-Lei 158/90, de 17 de maio com as 

alterações do Decreto-Lei 246/91 de 6 de julho, tendo este último a seguinte redação: 

“Sempre que as entidades obrigadas à restituição de qualquer quantia recebida no 

âmbito das comparticipações do Fundo Social Europeu e do Estado Português não 

cumpram a sua obrigação no prazo estipulado, será a mesma realizada através de 

execução fiscal”.   

O Tribunal Constitucional, no acórdão n.º 440/00144, pronunciou-se quanto à não 

inconstitucionalidade do art.º 1º do Decreto-Lei 158/90, de 17 de maio. Perante este 

tribunal a recorrente invocou a inconstitucionalidade orgânica do diploma do Decreto-Lei 

n.º 246/91, de 6 de julho, por eventual violação do artigo 167.º nº1, alínea q), da CRP (na 

redação da lei constitucional 1/89, de 8 de julho).   

Alega que o processo de execução fiscal para cobrança das quantias em dívida por 

restituições ou reembolsos pelo Fundo Social e pelo Estado Português transforma estas 

quantias em impostos, os quais só poderiam ser criados por lei da Assembleia da 

República ou por decreto-lei autorizado. Face ao argumentado, os juízes do tribunal 

constitucional entenderam que o facto de a lei prever a equiparação, em termos de 

cobrança, destas dívidas aos créditos fiscais do Estado não as converte em impostos, não 

estando, por isso, sujeitas ao princípio da legalidade ou das garantias dos contribuintes. 

  Salientaram, ainda, os Juízes do Tribunal Constitucional que, segundo o Direito 

Europeu, Portugal é subsidiariamente responsável perante a Comissão Europeia pelo 

reembolso das comparticipações pagas e não utilizadas ou utilizadas indevidamente, 

conforme o reiterado no preâmbulo do Decreto-Lei nº 158/90, de 17 de maio, e conforme 

se prevê no art.º 23º do Regulamento (CEE) nº 4253/88 e no art.º 11º do Regulamento 

(CEE) nº1681/94.  

Como referido no acórdão mencionado, bem como pelo STA, no acórdão de 23 

de fevereiro de 2012145, a utilização do processo de execução fiscal no caso das dívidas 

de natureza não tributária, nomeadamente a este Fundo, não lhes confere natureza 

                                                           
144 Proc. 7/00, de 24/20/2000. Disponível em www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20000440.html. 
145 Proc. n.º 097/12, disponível em: www.dgsi.pt . 
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tributária. Não tendo a dívida natureza tributária, além de outros aspetos, vai ter influência 

no prazo de prescrição, como já referido. 

 

4.2.  Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos 

 O Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos é um instituto público, criado 

pelo Decreto-Lei 257/2002 de 22 de novembro, dotado de autonomia administrativa, 

financeira e património próprio. A criação deste instituto resultou da fusão do instituto 

marítimo-portuário do Instituto Portuário do Norte, e do Instituto Portuário do Centro, do 

Instituto Portuário do Sul e do Instituto da Navegabilidade do Douro146. Tem como 

missão a supervisão, regulamentação e inspeção do sector marítimo e portuário, bem 

como a administração dos portos sob a sua jurisdição, visando a sua exploração 

económica, conservação e desenvolvimento. 

 Resulta do art.º 28.º, n.º1 do Decreto-Lei mencionado que são receitas deste 

instituto, além das de natureza tributária: os rendimentos provenientes da gestão do seu 

património, mobiliário e imobiliário, os dos bens do domínio público ou privado do 

Estado confiados à sua administração. Bem como, as receitas resultantes do produto da 

alienação ou oneração dos bens que lhe pertencem, nos termos legais, e os rendimentos 

resultantes de contratos de prestação de serviços, bem como quaisquer outras receitas que 

lhe sejam atribuídas por lei, ato ou contrato.  

 Apesar das receitas indicadas, o art.º 28.º, n.º 2 refere que a cobrança coerciva, 

através do processo de execução fiscal, apenas pode ser efetuada nas receitas respeitantes 

às alíneas a), b) e c) do n.º 1, ou seja, as relativas a taxas de prestação de serviços, bem 

como, as taxas e outras receitas resultantes da exploração da via navegável. É 

relativamente a estas outras receitas que se pode questionar a natureza não tributária das 

mesmas, não havendo nenhum tipo de dúvidas aparente relativamente às taxas (desde que 

preencham os requisitos inerentes às mesmas). 

Consequentemente, verifica-se que, no caso deste instituto, existiu uma 

preocupação em restringir a utilização do processo de execução fiscal a dívidas de 

natureza tributária e as que devam ser pagas por ato administrativo (resultante do art.º 

                                                           
146 Cfr. Art.º 1 n.º 1 do Decreto-lei 246/2002 de 22 de novembro. 



 

179.º do CPA). Em oposição, esta mesma preocupação já não se verificou, por exemplo, 

com o instituto seguinte. 

 

4.3. Instituto do Vinho e da Vinha 

O Instituto do Vinho e da Vinha é um instituto público, dotado de autonomia 

financeira, patrimonial e administrativa147. Tem como missão desenvolver atividades na 

participação e acompanhamento de processos relativos ao sector vitivinícola, bem como 

proporcionar o seu desenvolvimento sustentável, e realizar ações tendentes à melhoria da 

qualidade dos produtos vitivinícolas148. 

A cobrança coerciva dos créditos ao Instituto do Vinho e da Vinha é efetuada 

mediante o processo de execução fiscal, podendo constituir direito de crédito do instituto 

a falta de pagamento de taxas cobradas sobre os vinhos e produtos vitivinícolas, e ainda 

taxas que eram devidas à extinta Junta Nacional do Vinho e ao extinto Instituto de Gestão 

e Estruturação Fundiária. De facto, a falta de pagamento destas quantias origina um 

incumprimento da obrigação tributária principal. 

 Contudo, existem ainda créditos do instituto que não surgem de uma relação 

jurídica tributária, mas que, mesmo assim, terão como meio de cobrança o processo de 

execução fiscal, referimo-nos ao produto das multas e coimas; o produto da venda de 

serviços e bens próprios e os provenientes da sua utilização por terceiros; o produto da 

venda de direitos de propriedade intelectual. São ainda cobrados mediante execução fiscal 

os reembolsos dos empréstimos efetuados e os respetivos juros e comissões, ou qualquer 

receita prevista por lei, contrato ou outro título.  

De forma resumida, qualquer dívida a este instituto pode ser cobrada mediante o 

processo de execução fiscal, independentemente da sua natureza ou da sua finalidade.  

 

4.4. Instituto Português de Qualidade 

O Instituto Português de Qualidade foi criado pelo Decreto-Lei 183/86 de 12 de 

julho. Este é responsável pelas atividades de normalização, certificação e metrologia e 

                                                           
147Cfr. art.º 1.º nº 1, do Decreto-Lei 66/2012 de 16 de março.  
148Cfr.  idem ibidem art.º 3.º.  
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assegura, ainda, a unidade de doutrina e ação do Sistema Nacional de Gestão da 

Qualidade.   

Tal como previsto no art.º15.º do Decreto-Lei n.º140/2004 de 8 de junho, podem 

constituir dívidas a este instituto, as resultantes do produto da prestação de serviços, da 

alienação de bens, da edição ou venda de publicações; o rendimento dos bens que possua 

a qualquer título; as quantias devidas pelo uso de certificados e marcas nacionais de 

qualidade. Podendo ainda constituir direito de crédito, o não pagamento de taxas, multas, 

coimas, ou qualquer outra receita que lhe seja atribuída por lei, contrato ou a outro título.  

Nos termos do art.º 27 do Decreto-Lei 113/2001 de 7 de abril 149, a cobrança das 

dívidas a este Instituto é efetuada mediante execução fiscal nos termos previstos no CPPT, 

com a exceção de se tratarem de débitos decorrentes de contratos de direito privado. Nesse 

caso, a competência para a cobrança estará a cargo dos tribunais comuns. O n.º 2 do 

mesmo artigo refere que a instauração do processo executivo terá como base as certidões 

emitidas pela direção de serviços de gestão e administração, com valor de título executivo, 

devendo ter como requisitos os referidos no art.º 163.º do CPPT. 

 

4.5. Instituto de Formação e Emprego Profissional 

O Instituto de Emprego e Formação Profissional é um instituto público de regime 

especial, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia 

administrativa, financeira e de património próprio. Tem como objetivo a promoção do 

emprego nacional e da sua qualidade através da execução de políticas ativas, 

nomeadamente, de formação profissional150. 

A execução fiscal é utilizada por esta entidade para a cobrança de dívidas não 

tributárias, tais como, o reembolso das quantias prestadas pelo não cumprimento das 

obrigações contratuais estabelecidas entre um beneficiário e o Instituto de Formação e 

Emprego Profissional151. 

                                                           
149 Apesar do Decreto-Lei 140/2004 de 8 de junho ter aprovado a reestruturação do Instituto Português de Qualidade, nada diz quanto 

ao método de cobrança das dívidas, mantendo-se o previsto quanto a esta matéria no Decreto-Lei 113/2001. 
150 Cfr. Art.º 1.º e 3.º do Decreto-Lei 143/2012 de 11 de julho. 
151 Despacho Normativo nº 51/89, de 17 de maio de 1989. 



 

No acórdão do STA, de 21 de novembro de 2012152, aprecia-se o recurso 

relativamente à improcedência de uma oposição à execução decidida pelo TAF de 

Penafiel. A decisão da primeira instância entendeu que o oponente pretendia impugnar a 

legalidade da liquidação, o que não constituía fundamento de oposição à execução fiscal 

– tal como previsto no art.º 204.º do CPPT– ordenando a correção do processo para ação 

administrativa especial. 

Tendo o executado recorrido da decisão, invocando em sede de recurso a 

ilegitimidade da pessoa citada relativamente ao processo de execução fiscal por dívidas 

ao Instituto de Formação e Emprego Profissional resultantes de um apoio financeiro 

concedido à Firma B Ldª, representada pelo sócio C e pelo recorrente. No seu entender, 

a ilegitimidade passiva ocorria por não se respeitarem os termos dos art.º 23.º, 24.º da 

LGT e art.º 153.º do CPPT, alegando não ser o devedor originário, nem nunca ter 

garantido pessoalmente o cumprimento de obrigações que a sociedade em causa assumiu. 

Além disso, e no caso de ser considerado como responsável tributário, invoca a preterição 

de formalidades, pelo facto de uma vez que tendo sido contra si ordenada reversão, a 

mesma não ter sido precedida de audição prévia, em desconformidade com o previsto no 

art.º 23.º, nº 4, da LGT. 

Quanto à questão da ilegitimidade da pessoa citada, o STA refere que as dívidas 

emergentes de incumprimento de um contrato de concessão de incentivos financeiros, 

promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, não são dívidas 

tributárias, e dessa forma não seguem as regras do CPPT e da LGT concernentes à 

responsabilidade subsidiária ou à reversão. Concordamos com o entendimento do STA, 

pois o regime da responsabilidade tributária tem como requisito material para a sua 

aplicação a necessidade de o crédito ser tributário153.  

                                                           
152 Proc. n.º 0714/12, disponível em: www.dgsi.pt. 

153 Vd. Neste sentido, ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra 

editora, 2014, p.335. Na jurisprudência do STA, ac. 25-06-2003, proc. 025037 STA, sobre esta questão “o legislador só consagrou o 

instituto da reversão da execução fiscal, como alteração subjectiva da instância executiva, para possibilitar que, por essa via, se 

cobrem, no mesmo processo executivo, as dívidas de impostos, mesmo de quem não ocupa, inicialmente, a posição passiva na 

execução, por não figurar no título executivo. O que se justifica em atenção à natureza da dívida e aos interesses colectivos em jogo 

(por isso que o legislador concebeu a execução fiscal como um meio mais expedido e célere do que o comum para a cobrança coerciva 

das dívidas fiscais), e à certeza e liquidez destas dívidas, atributos que não ornam, necessariamente, as dívidas não tributárias. Assim, 

relativamente às dívidas que não são de impostos, quando cobradas pela execução fiscal”. 
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Quanto à convolação da oposição à execução em ação administrativa especial, o 

STA refere que tendo o oponente pedido a extinção da execução, e com base nisso, 

estruturado a causa de pedir com os fundamentos tipificados no art.º 204.º do CPPT não 

implica que exista erro na forma do processo. Contudo, o mesmo não significa a 

procedência da oposição. 

Pretendendo-se colocar em causa a restituição de quantias recebidas no âmbito de 

comparticipações ao Instituto do Emprego e Formação Profissional - ou qualquer outro 

instituto público - o meio processual adequado é a ação administrativa a intentar contra o 

despacho que ordena a reposição ou a restituição das importâncias, indevidamente 

recebidas, a intentar nos tribunais administrativos de círculo. Contudo, a infração das 

regras de competência em razão da hierarquia e da matéria determinam a incompetência 

absoluta do tribunal (art.º 16º do CPPT), originando a absolvição da instância, nos termos 

do disposto no art.º 278º, nº 1, a), do CPC.  

4.6. Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da 
Agricultura e Pescas 

O Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e 

Pescas foi criado pelo Decreto-Lei n.º 87/2007, de 19 de março, e é um instituto público 

integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, 

financeira e de património próprio. Tem como missão proceder à validação e ao 

pagamento decorrente do financiamento da aplicação das medidas definidas a nível 

nacional e comunitário, no âmbito da agricultura. Competindo-lhe, ainda, fomentar o 

desenvolvimento rural, das pescas e setores conexos, devendo para isso propor políticas 

e estratégias de tecnologias de informação e comunicação aplicadas ao setor agrícola e 

das pescas154. 

É competência deste instituto decidir sobre os reembolsos e sanções a aplicar 

resultantes do recebimento indevido dos fundos nacionais ou comunitários, dos quais este 

instituto tenha sido a entidade pagadora. No caso de não ter ocorrido o pagamento 

voluntário, e de acordo com o indicado no art.º 12.º n.º 1 ao n.º 4 do Decreto-Lei n.º 

87/2007 de 19 de março, a cobrança coerciva desses valores é efetuada mediante processo 

de execução fiscal. 

                                                           
154 Cfr. art.º 1.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 195/2012 de 23 de agosto. 



 

No acórdão do STA, de 5 de novembro 2014 155, foi apreciada em sede de recurso 

uma decisão do TAF de Mirandela que julgou improcedente a oposição à execução fiscal 

instaurada pelo Serviço de Finanças de Mondim de Basto contra o recorrente. Com este 

meio de reação pretendia-se colocar em causa a cobrança coerciva de uma dívida 

resultante da rescisão unilateral do contrato de atribuição de ajudas celebrado entre o 

recorrente e o Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e 

Pescas. Como fundamento de oposição à execução, o recorrente alegou a inexistência da 

dívida, por considerar ter interposto, atempadamente, um recurso para o Ministro da 

Agricultura e Pescas do ato que declarava o incumprimento do contrato. No entendimento 

do recorrente, a interposição do recurso impede que o contrato celebrado com o instituto 

possa considerar-se como incumprido, não podendo a dívida ser liquidada por não ter ato 

administrativo que a sustenta. Contudo, e da pronúncia do STA resulta que não se verifica 

a inexigibilidade da dívida exequenda, em razão da interposição do recurso hierárquico 

facultativo não suspender a eficácia do ato recorrido tal como resulta do art.º 189.º n.º 2 

do CPA. 

 Em função do referido, o STA considerou que a ilegalidade da liquidação da 

dívida exequenda apenas constitui fundamento de oposição à execução fiscal no caso de 

a lei não assegurar meio judicial de impugnação ou recurso contra o ato de liquidação. 

Sendo que, a deliberação do instituto de rescisão unilateral do contrato era um ato 

impugnável ao tempo, por via de recurso contencioso de anulação e por via de ação 

administrativa, razão pela qual a ilegalidade da liquidação não pode constituir 

fundamento de oposição à execução fiscal. 

 

4.7.  Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas 

O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, criado pelo Decreto-Lei 

266/2012 de 28 de dezembro, é um instituto público integrado na administração indireta 

do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e património próprio. Tem a 

sua missão prevista no art.º1.º do Decreto lei 82/2014, de 20 de maio. Sendo, então, da 

responsabilidade deste instituto promover a competitividade e o crescimento empresarial; 

assegurar o apoio à conceção, execução e avaliação de políticas dirigidas à atividade 

                                                           
155 Proc. 01322/13, disponível em www.dgsi.pt.  



81 

industrial; visar o reforço da inovação, do empreendedorismo e do investimento 

empresarial nas empresas que exerçam a sua atividade na sua área de jurisdição156.  

São receitas deste instituto: o produto das taxas e coimas; o produto da venda de 

bens e serviços; os rendimentos de bens próprios e os provenientes da sua atividade e da 

venda de bens próprios e/ou da constituição de direitos sobre eles; os reembolsos de 

empréstimos concedidos, e ainda os respetivos juros e comissões, bem como quaisquer 

outras receitas que lhe sejam atribuídas por contrato ou outro título157. Tal como previsto 

no art.º 14.º do Decreto-Lei 82/2014, de 20 de maio, os créditos devidos a este instituto 

são cobrados coercivamente mediante o processo de execução fiscal nos termos do CPPT. 

Constituindo para esse efeito título executivo a certidão de dívida acompanhado pelos 

contratos ou outros documentos a ele referentes.  

 

4.8. Instituto de gestão financeira da segurança social 

O Decreto-lei nº 42/2001, de 9 de fevereiro, cria um processo executivo especial, 

que corre termos nas secções do sistema de solidariedade e segurança social, o que se 

traduz numa especificidade ao nível da cobrança de dívidas à segurança social. Neste 

caso, a instauração e instrução do processo de execução fiscal compete à delegação do 

instituto de gestão financeira da segurança social. Para esse efeito, as instituições de 

solidariedade remetem as certidões de dívida às delegações consideradas do distrito da 

série ou da área de residência do devedor, tal como previsto no art.º 3.º n.º 2 e n.º 3 do 

decreto referido.  

Consideram-se dívidas à Segurança Social, de acordo com o art.º 2 n.º 2 do 

Decreto-lei nº 42/2001, de 9 de fevereiro, todas as dívidas contraídas perante as 

instituições do sistema de solidariedade e segurança social, designadamente, as relativas 

a contribuições sociais, taxas, adicionais, juros, reembolsos, reposições e restituições de 

prestações, subsídios e financiamentos de qualquer natureza, coimas e outras sanções 

pecuniárias relativas a contraordenações, custas e outros encargos.  

                                                           
156Cfr. Art.º3.º, n. º 1 do Decreto-lei n. º 82/2014, de 20 de maio.  
157Cfr. Idem Ibidem art. º 9.º n. º 2.  



 

4.9. Instituto Universitário Militar 

O Instituto de Estudos Superiores Militares tem os seus estatutos aprovados pelo 

Decreto-Lei n.º 249/2015, de 28 de outubro. Este instituto é uma instituição de ensino 

superior universitário militar, que integra as seguintes unidades orgânicas autónomas 

universitárias: a Escola Naval, a Academia Militar e a Academia da Força Aérea.  

A eliminação dos alunos de qualquer das unidades orgânicas deste instituto origina o 

dever de indemnizar a Fazenda Nacional. No caso da Escola Naval, esse dever encontra-

se previsto no art.º 206.º e ss., no seu Regulamento aprovado pela Portaria n.º 21/2014 de 

31 de janeiro. No respeitante à Academia Militar esse dever encontra-se previsto no art.º 

167.º e ss. do seu Regulamento aprovado pela portaria n.º 425/91, de 24 de maio. Já no 

caso da Academia da Força Aérea, no art.º 270.º e ss. do seu regulamento aprovado pela 

portaria 23/2014. A falta de pagamento voluntário origina uma cobrança coerciva a 

realizar mediante o processo de execução fiscal, nos termos do disposto do art.º 148.º, n.º 

2, a), do CPPT, em conjugação com o art.º 179.º do CPA. 

No referente à Academia Militar, o acórdão do STA de 29 de janeiro de 2014158, 

vem apreciar o recurso da decisão do TAF de Lisboa que julgou improcedente a oposição 

ao processo de execução fiscal com o fundamento do art.º204.º n.º 1 a) do CPPT. Os 

Juízes do STA consideraram que a matéria alegada nunca se poderia subsumir ao previsto 

nessa alínea, pelo facto de a mesma apenas dizer respeito a tributos, e ter como substrato 

o questionamento da legalidade em abstrato159, tendo o tribunal decidido negar 

provimento ao recurso. 

Ainda no respeitante à Academia Militar, no acórdão de 6 de fevereiro de 2013160 

o STA foi chamado a decidir a seguinte questão: se em execução fiscal por dívida não 

tributária (proveniente de ato administrativo que impõe o pagamento de quantia certa), 

pode haver lugar à suspensão da execução fiscal nos termos das leis tributárias. Dos factos 

resulta que o recorrente efetuou um pedido de suspensão do processo executivo que foi 

                                                           
158 Proc. 01805/13, disponível em http://www.dgsi.pt. 

159O STA distingue ilegalidade abstrata de ilegalidade concreta “aquilo que doutrinal e jurisprudencialmente se designa por 

ilegalidade abstracta ou absoluta da liquidação, que se distingue da «ilegalidade em concreto» por na primeira estar em causa a 

ilegalidade do tributo e não a mera ilegalidade do acto tributário ou da liquidação; isto é, na ilegalidade abstracta a ilegalidade não 

reside directamente no acto que faz aplicação da lei ao caso concreto, mas na própria lei cuja aplicação é feita, não sendo, por isso, 

a existência de vício dependente da situação real a que a lei foi aplicada nem do circunstancialismo em que o acto foi praticado”. 
160 Proc. 041/13, disponível em www.dgsi.pt. 
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solicitado pelo executado ao abrigo do art.º 52.º n.º 4 da LGT, tendo posteriormente 

entregue o comprovativo de interposição da ação administrativa, com efeito suspensivo 

da eficácia do ato a que se reporta a execução fiscal. 

 O tribunal de primeira instância entendeu que apenas o modo de prestação de 

garantia é regulado na lei tributária, não sendo a mesma aplicável quando estejam em 

causa a suspensão da execução de dívidas definidas por ato administrativo que não 

tenham natureza tributária. De acordo com o STA, tal como é também nosso 

entendimento, a decisão do tribunal tributário de primeira instância constituía uma 

desigualdade entre o credor tributário e o credor não tributário, em que se atribuiria a este 

último mais garantias creditícias, o que, atendendo à essencialidade dos interesses 

públicos associados aos tributos não era justificada.  

Na nossa opinião, estaríamos perante uma desigualdade praticada à luz de uma 

atribuição de um meio processual executivo por remissão, o qual não se tendo procedido 

à regulamentação e adaptações necessárias que atendam às diferenças das dívidas 

exequendas, permite beneficiar o que não devia ser beneficiado.  

Contudo, convém referir que a decisão de suspensão do processo de execução 

fiscal, bem como a dispensa de prestação de garantias, compete apenas à Administração 

Tributária. Assim sendo, questionamos se deverá ser a Administração Tributária a decidir 

a suspensão ou a dispensa de prestação de garantia de um processo executivo sobre uma 

dívida da qual é mera “agente cobradora”? No acórdão em análise, Dulce Neto, e apesar 

do seu voto de vencido, entende que “nas dívidas que dimanam de actos administrativos, 

nada dizendo a lei sobre quem aprecia o pedido, parece-me que teria de ser o juiz, em 

incidente autónomo relativamente à acção administrativa especial, que decidiria depois 

de ouvida a entidade administrativa credora”.  

 

5. Tribunal de contas 

O tribunal de contas, tal como previsto no art.º 1.º n.º 1 da Lei 98/97, de 26 de 

agosto, fiscaliza a legalidade e regularidade das contas públicas, verificando a gestão 

financeira e efetiva responsabilidade por infrações financeiras. De acordo o art.º 8.º n.º 3 

da lei referida, com a redação dada pela Lei 48/2006, de 29 de agosto, a execução das 

decisões condenatórias, os emolumentos e demais encargos fixados pelo Tribunal de 



 

Contas ou pela Direção-Geral, são da competência dos tribunais tributários de 1.ª 

instância e observa o processo de execução fiscal. 

  Tal como nos indica LOPES DE SOUSA161, esta atribuição de competência 

considera-se como um reportar ao processo de execução fiscal como regulado no CPPT, 

bem como se aplica a respetiva repartição de competências entre os tribunais tributários 

e os serviços da administração tributária tal como previsto no art.º 151.º do diploma 

referido. 

 

6. Utilização do processo de execução fiscal pelas autarquias locais 

Conforme temos vindo a desenvolver, existem duas formas de uma entidade 

credora poder beneficiar das prerrogativas associadas ao processo de execução fiscal, 

podendo essa utilização ser efetuada mediante a remissão da certidão de dívida para o 

serviço de finanças competente, e neste caso, a tramitação ocorre nos serviços da 

Autoridade Tributária, ou ainda, através de serviços de cobrança integrados na sua 

estrutura orgânica.  

No caso dos Municípios verifica-se que, de acordo com o art.º 15 da Lei 73/2013 

de 3 de setembro, estes dispõem de poderes tributários relativamente a impostos e outros 

tributos a cuja receita tenham direito. O mesmo diploma legal indica, ainda, que as 

câmaras municipais podem proceder à cobrança de impostos municipais mediante a 

utilização dos seus próprios serviços de cobrança ou pelos serviços da entidade 

intermunicipal que integram, desde que correspondente ao território da NUTS III, nos 

termos a definir por diploma próprio162.  

 Assim sendo, as câmaras municipais utilizam e tramitam nos seus serviços o 

processo de execução fiscal. Na lei supra indicada, é referido que o processo de execução 

fiscal por eles tramitado tem como objeto a cobrança de dívidas tributárias. No mesmo 

sentido, refere LOPES DE SOUSA que a competência destes entes locais para a utilização do 

processo de execução fiscal se limita às provenientes de taxas, encargos de mais-valias e 

outras receitas de natureza tributária.  

                                                           
161 Vd. Neste sentido, SOUSA, JORGE LOPES DE, “Código de procedimento e processo anotado e comentado”, Vol. II 4.ª Edição, 

Lisboa,  Áreas, 2011, p. 38. 
162 Cfr. art.º 17 nº 2 da Lei 73/2013 de 3 de setembro.  
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Da interpretação efetuada ao diploma, e tal como entende o autor referido, as 

Autarquias Locais apenas poderão promover a execução fiscal para a cobrança coerciva 

de impostos ou outros tributos, assumindo, neste contexto, a posição de órgão de 

execução fiscal. Claro está que, as autarquias podem beneficiar igualmente do processo 

de execução fiscal para as dívidas que devam ser pagas por ato administrativo, contudo 

os autos correrão termos nos serviços de finanças. 

 Apesar disso, e como se verifica atualmente, as câmaras municipais tramitam, 

nos seus serviços de execução, processos de execução fiscal cuja dívida exequenda não 

tem natureza tributária. Um argumento utilizado para legitimar e justificar tal utilização 

é o facto de o art.º 179.º nº 2 do CPA indicar que o órgão competente para a emissão da 

certidão com valor de título executivo deve remetê-la ao competente serviço da 

administração tributária. Nesse ponto de vista, e pelo facto de o legislador tributário 

prever um conceito alargado de administração tributária, no qual se considera como 

fazendo parte integrante da mesma as Autarquias Locais, as mesmas entendem-se como 

competentes. Contudo, não basta a existência destas entidades para serem consideradas 

Administração Tributária, é imperativo que aquelas pratiquem atos de Direito 

Tributário163. Quando as Autarquias Locais pratiquem atos de direito tributário, elas estão 

a atuar como Administração Tributária, à contrario, quando as mesmas não pratiquem 

atos desta natureza não serão parte integrante da Administração Tributária.  

 

6.1. Dívidas cobradas mediante a utilização do processo de execução fiscal 

pelos Municípios 

Como referimos, e apesar de considerarmos que a lei não permite a atuação como 

órgão de execução fiscal dos municípios quando o objeto do processo seja uma dívida de 

natureza não tributária, a verdade é que o mesmo se verifica e acarreta consigo algumas 

questões pertinentes que levantaremos no seguimento deste estudo. 

 Acontece que, a utilização de um processo executivo por parte dos entes locais é 

ponderada com fatores sociais, económicos e políticos, o que origina - que 

independentemente da natureza da dívida exequenda - o processo de execução fiscal seja 

                                                           
163  ROCHA, Joaquim Freitas da, “Lições de Procedimento e Processo tributário”, 5.ª edição, Coimbra, Coimbra editora, 2014. Pp. 

19-20.  



 

bastante assimétrico entre municípios, verificamos que a dimensão e a densidade 

populacional dos municípios influencia o processo de execução fiscal, no que respeita à 

natureza das dívidas a cobrar, às plataformas informáticas à sua disposição, e ainda quanto 

à influência que exercem sobre entidades terceiras prestadoras de informações sobre os 

bens do executado, nomeadamente, as entidades bancárias que por vezes retardaram, e 

ainda cobraram, o fornecimento dessas informações. 

Para a pertinência da presente dissertação justifica-se averiguarmos que tipo de 

dívidas cobram estes entes mediante a execução fiscal. Além da existência de dívidas que 

resultam da falta de pagamento de tributos, existem outras de natureza controversa como 

o caso das rendas respeitantes a habitações sociais, receitas de refeições escolares, 

benfeitorias realizadas no parque habitacional164, obras de loteamento e limpeza de 

terrenos quando devam ser efetuadas pelos administrados e estes não tenham procedido 

às mesmas.  

“[N]ão podendo os príncipes deixar de ser odiados de alguém, devem esforçar-

se. Primeiro, por não ser odiados de todos”165. 

A utilização de um meio de cobrança coerciva fiscal, tão expedito e eficaz, 

conforme o estabelecido no CPPT, provoca nos incumpridores um maior receio quanto 

aos seus bens e incentiva ao cumprimento das obrigações pecuniárias. Contudo, os 

mesmos devedores serão futuros eleitores, os quais poderão ter uma visão negativa sobre 

esse mesmo ente, tendo ou podendo ter, consequências a nível eleitoral. 

Esta diversidade transmite a ideia de maleabilidade associada ao processo de 

execução fiscal, o que vai contra os princípios básicos de um Estado de Direito: o 

princípio da segurança e certeza jurídica, igualdade e legalidade. 

 

                                                           
164Em exemplo,  

http://www.domussocial.pt/assets/misc/img/documentos_formularios/Regulamento%20de%20Gest%C3%A3o%20do%20Parque%2

0Habitacional.pdf [17.03.17]. O regulamento de gestão do parque habitacional, prevê que a utilização da execução fiscal para a 

cobrança de dívidas relativas a obras realizadas pelos municípios que sejam imputas ao inquilino municipal, o art.º 27.º indica que  

“decorrido o prazo previsto no número anterior, e a partir do dia imediatamente seguinte, sempre que a renda não se mostre paga, 

vencer-se-ão juros de mora à taxa legal em vigor.”  
165Cfr. MACHIAVELLI, NICOLLO, “O príncipe. Tradução de Carlos Eduardo de Soveral”,17.ªed., Lisboa, Guimarães, 2016, p. 84.  



87 

7. Unidade e coerência do Ordenamento Jurídico 

Para que um conjunto de normas seja entendido como um sistema jurídico é 

fundamental que esse conjunto seja unitário, verificando-se, neste contexto, a necessidade 

de coerência. Esta é entendida como uma ausência de contradições ou antinomias entre 

normas possuidoras do mesmo âmbito de validade166.  

 Quando duas normas são ambas válidas e pode ser aplicada qualquer uma delas, são 

violadoras de duas exigências fundamentais: exigência de justiça e exigência de 

igualdade. Contudo, essas normas não seriam violadoras do princípio da unidade do 

ordenamento jurídico caso tivessem bem definidos os seus âmbitos de aplicação. 

 

7.1. Unidade do Ordenamento Jurídico como exigência de segurança e 

certeza jurídica. 

É uma verdade inabalável do direito atual que os destinatários das normas devem, 

com verosimilhança, poder contar com os efeitos que as mesmas produzirão na sua esfera 

jurídica167, possibilitando que se possa exercer de forma consciente e preparada o 

planeamento das suas atividades. Para que assim seja, é necessário que exista clareza, 

transparência e previsibilidade na aplicação normativa168.  

A unidade do ordenamento jurídico é conseguida através da eliminação de 

contradições e espaços interpretativos de tensão, tal como nos indica JOAQUIM FREITAS 

DA ROCHA, o que se consegue, através da não utilização de conceitos obscuros ou 

polissémicos, devendo para isso ser evitado o recurso a cláusulas abertas ou 

discricionárias. Desta forma, para que exista unidade do ordenamento jurídico é 

necessário que as normas sejam concretas num duplo ponto de vista: subjetivo 

(individualização dos destinatários) e objetivo (individualização das realidades de facto 

sobre as quais incidem).   

Ora, o art.º 148.º, n.º 2, a) do CPPT, não cumpre estas duas exigências, pois utiliza 

conceitos indeterminados quanto aos sujeitos e quanto às realidades fenomenológicas que 

                                                           
166 V. Neste sentido, CALHEIROS, MARIA CLARA, FARIA, SÉRGIO MOUTA, “Introdução ao Estudo do Direito”, 2.ª ed.,Braga, 

AEDUM, 2017, p.74-76.  
167 Cfr. CANOTILHO, J.J. GOMES, “Direito Constitucional e Teoria da constituição”, 7.ª Edição, Coimbra, P.257. 
168 Cfr. ROCHA, JOAQUIM FREITAS DA, “Constituição, Ordenamento e Conflitos Normativos. Esboço de uma teoria analítica da 

ordenação normativa”, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 264.  



 

pretende abranger, limitando-se a indicar como sujeitos abrangidos o Estado e outras 

pessoas colectivas de direito público e do ponto de vista objetivo apenas indica que o 

processo de execução fiscal será utilizado na cobrança de todas as dívidas que devam ser 

pagas por força de ato administrativo.  

Do referido, decorre que, existe incerteza quanto aos sujeitos que poderão utilizar o 

processo de execução fiscal e quais as dívidas que podem ser alvo de cobrança, devendo 

as diretrizes do artigo referido do CPPT ser conjugadas com o art.º 179.º n.º1 do CPA, e 

desta conjugação resulta que todas as pessoas coletivas de direito público podem utilizar 

o processo de execução fiscal para a satisfação do seu direito de crédito que se forma por 

força de ato administrativo.   

Contudo, e apesar do indicado se traduzir num problema grave de insegurança 

jurídica, existe ainda um outro problema igualmente lesivo da unidade do sistema 

jurídico, que resulta da existência de legislações avulsas que contraria o indicado pelo 

legislador no CPPT. Com efeito, o legislador prevê a possibilidade de outras dívidas – 

que não as resultantes de tributos, coimas e sanções pecuniárias – poderem ser cobradas 

mediante a execução fiscal, mas para isso estabelece como requisitos: a) ser outras dívidas 

ao Estado e a pessoas coletivas de direito público; b) essas dívidas devem ser pagas por 

ato administrativo; e ainda c) existir uma lei que expressamente o preveja, sendo que esses 

requisitos parecem ser cumulativos. 

  Contudo, acontece que, atualmente existe em legislação especial - em exemplo o 

art.º 10.º do Decreto-Lei 66/2012 de 16 de março - normas que indicam que as dívidas de 

determinado instituto são cobradas mediante o processo de execução fiscal, dívidas essas, 

às quais não se exige que derivem de um ato administrativo, podendo até ter natureza 

civil. 

Além desta incoerência legislativa referida, e como já mencionamos ao longo deste 

trabalho, a remissão ao processo de execução fiscal é efetuada de forma genérica, 

referindo apenas que se utilizará o processo de execução fiscal tal como regulado no 

CPPT, sem qualquer tipo de adaptação ou salvaguarda. Neste enfoque, quando o 

Legislador remete a cobrança de dívidas de natureza civil para o processo tributário, 

indicando meramente que a este tipo de dívidas se aplicará o processo de execução fiscal 

tal como regulado no CPPT, não adaptando o mesmo, possibilita que em determinadas 

situações existam duas normas válidas suscetíveis de serem aplicadas. Vejamos então o 

caso do conhecimento da prescrição, no qual se pode entender que se aplicará o art.º 175.º 
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do CPPT, e nesse caso, pode existir conhecimento oficioso da prescrição, ou também se 

pode entender que, como a dívida tem natureza civil, se aplica o art.º 303.º do CC, não 

podendo o tribunal dela ter conhecimento sem a sua prévia invocação por parte do 

executado. 

Contudo, só o facto de se permitir que estas dúvidas e incertezas existam violam os 

princípios da certeza jurídica e da igualdade.  

 

7.2. Unidade do Ordenamento Jurídico como exigência de igualdade 

A unidade do Ordenamento jurídico é uma exigência do princípio da igualdade, pelo 

facto de a existência de valorações diversas em relação às mesmas realidades gerar 

desigualdades. Uma forma de evitar estas contradições é através da existência de “uma 

pauta valorativa global” que se aplicará a todo o ordenamento, ou seja, o que se 

considerar como válido num sector do ordenamento jurídico será válido nos restantes, 

nesse sentido o legislador encontra-se vinculado às decisões legislativas anteriores169. 

Posto isto, consideramos existir uma violação à unidade do Ordenamento Jurídico 

quando o legislador permite que entidades semelhantes, com dívidas com natureza 

similar, utilizem processos executivos distintos, sem uma razão justificativa para que o 

mesmo se verifique. Exemplo disso, é o caso do Instituto Portuário e dos Transportes 

Marítimos em que se limita - e a nosso entender bem - a utilização do processo de 

execução fiscal a dívidas de natureza tributária (art.º 28.º n.º 2 do Decreto-Lei 257/2002 

de 22 de novembro) e as que devem ser pagas por ato administrativo (art.º 148.º n.º 1 a) 

do CPPT, conjugado com o art.º 179.º do CPA). E tal como referido anteriormente, no 

caso do Instituto do Vinho e da Vinha, se permitir que as dívidas a esse instituto sejam 

todas elas cobradas mediante o processo de execução fiscal.  

Aqui chegados é de referir que, a nível da aplicação do direito, e de forma a que se 

mantenha a unidade jurídica, é fundamental o uso por parte do aplicador de um arsenal 

principiológico consolidado de forma a impedir que o mesmo conceito seja interpretado 

de forma diferente consoante o seu aplicador. 

Finalmente, é certo que, existem e existirão sempre incoerências no sistema jurídico, 

pois a criação do direito por via legislativa faz-se de modo contínuo, através dos diferentes 

                                                           
169 Cfr. Idem Ibidem P. 267.  



 

órgãos integrados pelos mais diversos indivíduos ao longo do tempo. Contudo, não 

podem existir incongruências graves que violem princípios básicos de um Estado de 

Direito. Assim, e de forma a evitar que tal aconteça, deve o legislador primar por uma 

visão global das consequências que as suas decisões legislativas terão a nível do sistema 

jurídico e atuar como se fosse um todo e não partes fragmentadas do universo jurídico. 

 

* 

 

8. Tomada de posição: Consideração de Abusiva a utilização para a cobrança de 

dívidas não tributárias 

Como DIOGO FREITAS DO AMARAL entende como sendo uma relação jurídica 

administrativa “aquela que confere poderes de autoridade ou impõe restrições de 

interesse público à Administração perante os particulares ou que atribui direitos ou 

impõe deveres públicos aos particulares perante a administração”170. A relação 

administrativa caracteriza-se, assim, por atribuir à administração uma posição de 

superioridade sobre os particulares, inveterada no princípio da prevalência do interesse 

público. Por oposição, quando a Administração Pública atua desprovida do seu poder de 

autoridade, ela atua como um ente particular, estando numa posição paritária com a 

contraparte. Logo, os negócios jurídicos que surgem nesse âmbito resultam de uma 

vontade das partes e não de uma vontade autoritária e unilateral.  

Em face do exposto, se uma entidade pública celebra um contrato no qual atuou 

sem poderes de autoridade, essa relação que se constituiu não é uma relação de direito 

público, mas sim uma relação de direito privado, e como tal, deve seguir as mesmas regras 

materiais e processuais previstas para relações jurídicas que derivem, também elas, do 

direito privado. Neste quadro de pensamento, e atendendo ao facto de existirem entidades 

públicas que cobram dívidas de natureza civil mediante o processo de execução fiscal, 

existe uma desigualdade não justificada, quando comparadas com as entidades privadas 

que não podem recorrer ao mesmo meio de cobrança, independentemente de, também 

elas, terem um direito de crédito que emerge do mesmo tipo de relação.   

                                                           
 AMARAL, Diogo Freitas de. “Curso de Direito Administrativo”, Coimbra, Almedina.P.137. 
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Acresce ao referido que, o facto de se cobrarem dívidas de natureza civil na 

jurisdição Administrativa e Fiscal, mediante uma remissão geral para as normas do CPPT, 

sem qualquer tipo de adaptação, viola o princípio da adequação do processo ao direito 

substantivo. Nomeadamente, por não ser o processo adequado quanto à finalidade 

inerente à sua criação, mas também por se demonstrar inapto atendendo aos sujeitos dessa 

relação jurídica, os quais atuam ambos como entidades privadas. 

Em jeito de conclusão a este capítulo, referimos que, o legislador português nestas 

matérias pretende ter “chuva no nabal e sol na eira” no que concerne à utilização do 

processo de execução fiscal para a cobrança de dívidas não tributárias. Ora vejamos, o 

legislador atribui como sendo o processo adequado para a cobrança coerciva das mais 

variadas dívidas ao processo de execução fiscal, atribuindo-lhes todas as prerrogativas 

associadas a este meio executivo, contudo, não adequa os trâmites processuais à natureza 

das mesmas, o que origina contradições e incerteza para os executados. Atendendo ao 

exposto, a nossa posição será pela consideração de abusiva a utilização do processo de 

execução fiscal para a cobrança de dívidas não tributárias, tendo em consideração os 

atuais trâmites e a falta de adequação processual. 

Consideramos que teria de existir por parte do legislador um esforço em dois 

campos: num primeiro, verificar e selecionar qual a receita que vai satisfazer o interesse 

público geral, e por essa razão deva ser cobrada mediante a execução fiscal; já num 

segundo campo, adaptar os trâmites do processo de execução fiscal para permitir a 

cobrança dessas dívidas. 

Verifica-se atualmente, uma banalização dos serviços prestados pela autoridade 

tributária e os serviços de finanças, estando a estes associada uma imagem pejorativa, 

para a qual muito contribui o facto de atuar como cobradora para todo o tipo de entidades, 

e para as mais variadas dívidas. Esta opinião negativa relativamente à Autoridade 

Tributária prejudica a relação administração – contribuinte.  

Além disso, a utilização de meios informáticos e humanos para a cobrança 

coerciva de dívidas que em nada contribuem para a satisfação de necessidades coletivas, 

origina uma delapidação e ocupação desses recursos que deveriam estar afetos à 

arrecadação de receita tributária. 
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CONCLUSÕES 

 

Tendo em atenção o referido ao longo deste estudo sintetizaremos algumas das 

conclusões retiradas. 

 

I. O princípio da tutela jurisdicional efetiva tem a sua origem no due process of 

law, e este representa um conjunto de garantias dos cidadãos quer a nível 

processual, quer a nível do direito substantivo, cuja doutrina designa de 

dualidade do processo devido.  

 

II. Ainda no que respeita a este princípio verificamos a existência de vários 

subprincípios e direitos derivados do mesmo, tal como o princípio da 

adequação material do processo ao direito substantivo. 

 

III. Entendemos que este último princípio referido comporta, na sua constituição, 

uma dimensão qualitativa e uma outra quantitativa. A primeira, e também 

designada por nós de adequação em sentido restrito, cujos critérios de 

adequação aferidores da mesma são: a adequação em relação aos sujeitos, ao 

objeto, e à teleologia inerente a esse meio processual. Já a dimensão 

quantitativa, também designada de princípio da plenitude, comporta a 

exigência de que para cada direito exista uma forma processual tipificada 

adequada à salvaguarda do direito e permita um eficaz e correto meio de 

defesa.  

 

IV. Em face dos critérios de adequação referidos, consideramos que o processo de 

execução fiscal não é o meio adequado para a cobrança de dívidas não 

tributárias.  

 

V. Apesar do nosso entendimento, verifica-se atualmente um alargamento 

indesejado do âmbito objetivo e subjetivo do processo de execução fiscal, 

possibilitado pelo art.º 148.º n.º 2 do CPPT, e o art.º 179.º do CPA, conjugado 

com inúmera legislação avulsa.  



 

VI. As prerrogativas de cobrança associadas ao processo de execução fiscal 

deviam ser exclusivas de dívidas que satisfaçam um interesse público, e das 

quais a arrecadação de receita visasse a satisfação de necessidades coletivas. 

 

VII. A utilização generalizada do processo de execução fiscal está a delapidar 

meios humanos e informáticos que deviam estar a ser utilizados para a 

cobrança de dívidas tributárias e para a prevenção da erosão das bases de 

tributação. 

 

VIII. Além da delapidação dos meios, existe também uma atual “demonização” da 

autoridade tributária indesejável na relação Administração - Administrado.  

 

IX. A Autoridade tributária e os serviços de finanças, pela importância que assume 

a atividade tributária, não podem ser vistos como “agentes cobradores” ao 

serviço de qualquer entidade pública para a cobrança de qualquer tipo de 

dívida. 

 

X. A utilização do processo de execução fiscal para a cobrança de outras dívidas 

que não de natureza tributária deveria ser excecional e prevista para casos 

contados e devidamente justificados. 

 

XI. Acresce ainda que, a falta de adaptação dos trâmites processuais à dívida 

exequenda, origina incerteza e insegurança na esfera jurídica dos executados, 

bem como, leva a que muitas vezes estes não utilizem os meios de reação que 

se considerariam como adequados para a sua defesa. Do referido, resulta ainda 

uma diminuição das garantias dos executados. 

 

XII. A utilização de cláusulas abertas ou discricionárias para identificar quais os 

destinatários das normas, e quais as realidades fenomenológicas às quais se 

aplicará o processo de execução fiscal, é violadora do princípio da unidade e 

coerência do ordenamento jurídico. 
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XIII. Assim, entendemos como abusiva a cobrança coerciva de dívidas que não 

resultam de uma relação jurídica tributária mediante o processo de execução 

fiscal pela forma como está estruturado atualmente.  

 

XIV. Recomendamos uma verdadeira e positivada alteração por via legislativa dos 

trâmites processuais do processo de execução fiscal, para abranger, de forma 

constitucional e adequada a cobrança de dívidas não tributárias.  

 

XV. E ainda um abandono completo da cobrança de dívidas que se formaram por 

entidades desprovidas do poder de autoridade e pelos princípios do direito 

civil. 
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