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repercutido a terceiros, como é o caso do IVA, só excepcionalmente 
podem ser pagas em prestações, sendo, para isso, necessário que se 
demonstre dificuldade financeira excepcional do devedor e previsíveis 
consequências económicas gravosas. E esse pagamento só pode ser 
efectuado num máximo de 12 prestações mensais, não podendo o 
valor de qualquer delas ser inferior a uma unidade de conta no 
momento da autorização.
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Texto Integral: Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo: 
1. A………, LDA, com os demais sinais dos autos, recorreu para o 
Tribunal Central Administrativo Norte da sentença proferida pelo 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que negou provimento à 
reclamação que a executada/reclamante deduziu contra a decisão 
proferida pelo Órgão da Execução Fiscal, em 8 de Julho de 2010, de 
indeferimento do pedido de pagamento da dívida exequenda (IVA) 
em 36 prestações, mantendo a autorização já anteriormente 
concedida de pagamento em 12 prestações mensais. 
1.1. Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões: 
1. A executada/reclamante não tem capacidade financeira para poder 
cumprir o pagamento da quantia em execução nas autorizadas 12 
prestações mensais, mas já poderia pagar a dívida exequenda, sem 
colocar em risco sério a sua viabilização económica/financeira e a 
salvaguarda dos postos de trabalho, caso lhe fosse autorizado o 
pedido de pagamento da dívida exequenda nas ditas 36 prestações 
mensais. 
2. Sendo certo que nos autos nada existe que permita afirmar o 
contrário do que foi alegado pela executada/reclamante, 
designadamente no que tange à notória dificuldade financeira de que 
padece a sociedade e às previsíveis e muito nefastas consequências 
económicas que, para ela, seus trabalhadores e demais credores 
resulta do facto de não lhe ser permitido o pagamento da quantia 
exequenda em 36 prestações. 
3. Prejuízo esse irreparável que seguramente afectará os supra 
aludidos e demais interessados na prossecução da actividade 
industrial da sociedade reclamante. 
4. A análise da contabilidade da Sociedade executada/reclamante, à 



qual teve e tem acesso o respectivo serviço de Finanças, os 
documentos juntos à execução, bem como as diligências executivas 
efectuadas pelo mesmo serviço de Finanças — no âmbito do qual 
apenas uma pequena quantia depositada numa conta bancária foi 
penhorada à executada - permitem desde já afirmar que é notória a 
dificuldade económica e financeira de que padece a sociedade 
reclamante, tal como são previsíveis e muito nefastas as 
consequências económicas que, para seus trabalhadores e demais 
credores resulta do facto de não lhe ser permitido o pagamento da 
quantia exequenda nas ditas e requeridas 36 prestações. 
5. Não devendo ser acolhido o entendimento que se pode extrair da 
douta decisão recorrida, e que vai no sentido de que a nova redacção 
dada pela Lei do Orçamento de Estado ao n° 7 do art. 196º do CPPT, 
somente será aplicável aos casos em que exista ou venha a ser 
instaurada processo especial de recuperação económica da 
requerente, seja na modalidade de PEC - Processo Especial de 
Conciliação - seja na modalidade de Processo de Insolvência - 
Processo Especial de Insolvência da Recuperação de Empresas. 
6. Note-se que a alteração legislativa que introduziu a nova redacção 
dada ao n° 7 do art.196º do CPPT e que aditou ao mesmo diploma 
legal o art. 122° do CPPT, foi a Lei n° 3-B/2010, na qual a 
determinado passo do respectivo preâmbulo, vem exposto o seguinte:
“Em segundo lugar, apostar-se-á no apoio das PME, enquanto politica
fortemente activa dirigida a apoiar as Micro, Pequenas e Medias 
Empresas na resposta a questões centrais, nomeadamente aquelas 
provocadas pela crise financeira e económica global, como as 
dificuldades de tesouraria e a redução da procura, e também de cariz 
estrutural, como baixo nível de capitais próprios e a necessidade de 
prosseguir o seu processo de modernização”. 
E mais adiante, igualmente se escreve nesse referido preâmbulo, o 
seguinte: 
“...proceder-se-á a uma articulação do acesso às linhas de crédito 
com os mecanismos de regularização de dívidas ao fisco e segurança 
social, de forma a conseguir soluções integradas de viabilidade. (...)”.
7. Em lado nenhum da Lei se exigindo ou colocando como 
pressuposto para que as empresas com dívidas à administração 
tributária possam beneficiar do alargamento do número de prestações 
que as mesmas o façam somente no âmbito do P.E.C. ou do C.I.R.E.
8. A Lei apenas faz referência, para além dos demais requisitos, que 
as sociedades ou o contribuinte individual possam socorrer-se desse 
mecanismo financeiro, de cariz de apoio a tesouraria, na medida em 
que a empresa, apesar de ter viabilidade económica se encontrar 
estrangulada financeiramente. 
9. Não faz sentido a uma empresa que não careça, ou até tenha feito 
acordos judiciais e extra judiciais com os demais credores, se vá 
lançar no âmbito do Processo Especial de Insolvência ou no processo 
Especial de Conciliação com o único objectivo de criar o pressuposto 
para reescalonar o pagamento da dívida à Fazenda Nacional. 
10. Ou seja, não deve ser interpretada a alteração introduzida pela Lei 
do Orçamento do Estado no n.º 7 do art. 196° do CPPT da forma 
como implicitamente o faz a douta sentença recorrida na medida em 



que tal alteração teria efeitos exactamente contrários aos pretendidos 
e anunciados pelo legislador e atiraria quem a ela se quisesse 
candidatar para processos de Insolvência de resultado incerto, os 
quais poderiam, isso sim, ocasionar que a Administração Fiscal 
deixasse de cobrar a respectiva quantia exequenda. 
11. Pode ainda aduzir-se em reforço do erro de que padece tal 
interpretação, o disposto no art. 52° da mesma Lei n° 3-B/2010, de 28 
de Abril, a qual introduziu equivalente alteração no art. 12° do D.L. 
42/2001, de 9 de Fevereiro, permitindo também que o numero de 
prestações mensais para pagamento das dívidas à Segurança Social 
possa ser alargado até ao numero de 120. 
12. Ora, como supra se demonstrou não tendo a sociedade 
executada/reclamante tesouraria que aguente o pagamento do 
montante correspondente a cada uma das 12 prestações, é manifesto 
que somente o deferimento da pretensão do pagamento dessa dívida 
em 36 prestações mensais permitirá à Executada/reclamante pagar e 
à Administração Tributária cobrar e recuperar os respectivos créditos 
tributários. 
13. Daí que, tudo aponta, na conjugação daquele preâmbulo daquela 
Lei n° 3-B/2010, e com o disposto nos artigos 120°, o qual deu nova 
redacção ao n° 7 do art. 196° do CPPT, com o disposto no citado art. 
122° dessa mesma Lei, que o objectivo é agilizar e favorecer os 
procedimentos tendentes a regularização da situação contributiva das 
empresas que não têm conseguido pagar atempadamente as suas 
dívidas fiscais, permitindo o reescalonamento da dívida das mesmas, 
por forma a evitar o encerramento de mais empresas e também por 
forma a evitar o subsequente lançamento para o desemprego dos 
respectivos trabalhadores. Pelo que, 
14. Salvo o devido respeito a douta sentença recorrida, violou e, ou, 
interpretou erradamente o conjugadamente disposto, entre outros, por 
um lado nos arts. 103° n° 1 e n° 2 da LGT, 124° al. c), 125° e 133° n° 
1 do CPA e 266° n°2 e 268° n.º 3 da CRP e, ao mesmo passo que 
violou também o disposto nos arts. 196° n° 7 do CPPT e 120° e 122° 
da Lei 3-B/2010, 180° do CPPT e 85° do CIRE e ainda os arts. 20° e 
268° nºs 3 e 4 da Constituição. 
1.2. A Recorrida – FAZENDA PÚBLICA – não apresentou contra-
alegações. 
1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu o seguinte 
parecer: «Sufragando o entendimento vertido na sentença recorrida 
e, pelas razões e fundamentos aí desenvolvidos que se 
acompanham, sou de parecer que deverá ser mantida a decisão 
impugnada e consequentemente, NEGADO provimento ao recurso.».
1.4. Por acórdão proferido a fls. 213/218, o TCA Norte declarou-se 
incompetente, em razão da hierarquia, para o conhecimento do 
recurso, no entendimento de que este se restringia exclusivamente a 
matéria de direito, sendo, por isso, da competência da Secção do 
Contencioso Tributário do STA. 
1.5. Neste Supremo Tribunal, os autos foram com vista ao Ministério 
Público para emissão de parecer, tendo o Exm.º Procurador Geral 
Adjunto remetido para o parecer já emitido no TCA Norte. 
1.6. Com dispensa dos vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros 



Adjuntos, atenta a natureza urgente do processo, cumpre decidir. 
2. Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria de 
facto: 
A. No Serviço de Finanças de Matosinhos-2 foi instaurado o processo 
nº 3514200901064088, contra a sociedade aqui reclamante por 
dívidas de IVA, no valor de 31.828,11 €, respeitante ao período 
08/2009 - cf. fls. 15 dos autos. 
B. Por despacho proferido em 18/01/2010 foi autorizado o pagamento 
da dívida exequenda em 12 prestações mensais nos termos e com os 
fundamentos do despacho de fls. 16 cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido. 
C. Em 31/05/2010 a reclamante, alegando graves dificuldades 
económicas e financeiras requereu novamente a autorização do 
pagamento da quantia exequenda em 36 prestações mensais, iguais 
e sucessivas, nos termos do requerimento de fls. 18 a 24 dos autos 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido. 
D. Em 11/12/2009 a agora reclamante, então denominada “B………, 
Lda.” requereu no processo executivo supra identificado um pedido 
de autorização de pagamento da dívida exequenda em 36 prestações 
mensais nos termos do art. 196° do C.P.P.T. - cf. fls. 9 dos autos. 
E. Por despacho de 08/07/2010, do qual agora se recorre, o pedido 
foi indeferido com os seguintes fundamentos: 
“(...) 
- O processo executivo foi instaurado por dívidas de IVA do mês de 
Agosto de 2009; 
- Sendo dívidas de IVA, o número máximo de prestações permitido, 
nos termos do n° 4 do 196° do CPPT, são 12; 
(...)” - cf. fls. 37 dos autos. 
F. O despacho referido em E) foi notificado à reclamante em 
13/07/2011 e a presente reclamação deu entrada em 28/07/2011 - cf. 
fls. 38 a 40 dos autos. 
3. A única questão a decidir no presente recurso jurisdicional consiste 
em saber se a decisão recorrida incorreu em erro ao julgar que «bem 
andou o Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos-2, quando, ao 
admitir que tendo a reclamante demonstrado as dificuldades 
financeiras excepcionais, e as previsíveis consequências económicas 
gravosas, lhe autorizou o pagamento a prestações permitido por lei 
para as dívidas de IVA», mantendo, assim, o despacho reclamado 
que indeferiu o pedido de pagamento da dívida exequenda (IVA) em 
36 prestações e manteve a autorização, já anteriormente concedida, 
de pagamento em 12 prestações mensais. 
Segundo a fundamentação expendida na sentença recorrida, o 
Código de Procedimento e de Processo Tributário não permite, em 
princípio, o pagamento em prestações de dívidas de IVA, por se tratar 
de imposto legalmente repercutido a terceiros, face à norma contida 
no n.º 2 do artigo 196.º. Todavia, o preceito admite uma excepção a 
essa regra ao estipular, no seu n.º 4, que essa forma de pagamento é 
admissível também para esses impostos «desde que se demonstre a 
dificuldade financeira excepcional e previsíveis consequências 
económicas gravosas», embora o número de prestações mensais 
não possa «exceder 12 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 



unidade de conta no momento da autorização.». 
Em sede de recurso, a executada/reclamante insiste na sua 
incapacidade financeira para aguentar o pagamento da dívida 
exequenda em 12 prestações mensais, sustentando que somente o 
deferimento da pretensão do pagamento em 36 prestações mensais 
lhe permitirá pagar a dívida sem colocar em sério risco a sua 
viabilização económica/financeira e salvaguardar os postos de 
trabalho, nada existindo que permita afirmar o contrário do que foi por 
si alegado, pois essas dificuldades são evidentes face à sua 
contabilidade, aos documentos juntos à execução e às diligências 
executivas efectuadas pelo serviço de finanças, sendo previsíveis e 
muito nefastas as consequências económicas que, para seus 
trabalhadores e demais credores, resultarão do facto de não lhe ser 
permitido o pagamento da quantia exequenda nas requeridas 36 
prestações.  
Mais sustenta que não deve ser acolhido o entendimento que se pode 
extrair da douta decisão recorrida no sentido de que a nova redacção 
dada pela Lei do Orçamento de Estado ao n.º 7 do artigo 196.º do 
CPPT só é aplicável aos casos em que exista ou venha a ser 
instaurado processo especial de recuperação económica da 
requerente, seja na modalidade de processo especial de conciliação, 
seja na modalidade de processo especial de insolvência e de 
recuperação de empresas, pois que em lado nenhum a lei exige ou 
coloca como pressuposto para que as empresas com dívidas à 
administração tributária possam beneficiar do alargamento do número 
de prestações que as mesmas o façam somente no âmbito do P.E.C. 
ou do C.I.R.E. 
Vejamos. 
A norma que prevê e regula o regime de pagamento de dívidas 
tributárias em prestações é a seguinte – na redacção vigente à data 
do pedido formulado pelo executado, em 31/05/2010 : 

Artigo 196.º 
Pagamento em prestações e outras medidas 

1 - As dívidas exigíveis em processo executivo poderão ser pagas em 
prestações mensais e iguais, mediante requerimento a dirigir, no 
prazo de oposição, ao órgão da execução fiscal.  
2 - O disposto no número anterior não é aplicável às dívidas de 
recursos próprios comunitários e às dívidas resultantes da falta de 
entrega, dentro dos respectivos prazos legais, de imposto retido na 
fonte ou legalmente repercutido a terceiros, salvo em caso de 
falecimento do executado, contando-se nesse caso o prazo para o 
requerimento do pagamento a partir da citação nos termos do n.º 4 do 
artigo 155.º (Redacção dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29/12). 
3 - É excepcionalmente admitida a possibilidade de pagamento em 
prestações das dívidas referidas no número anterior, requerido no 
prazo de oposição, sem prejuízo da responsabilidade contra-
ordenacional ou criminal que ao caso couber, quando esteja em 
aplicação plano de recuperação económica de que decorra a 
imprescindibilidade da medida, desde que se preveja a substituição 
dos administradores e gerentes responsáveis pela não entrega das 
prestações tributárias em causa.  



4 - Independentemente dos requisitos do número anterior, sem 
prejuízo da responsabilidade contra-ordenacional ou criminal que ao 
caso couber, é ainda admitida a possibilidade de pagamento em 
prestações, mediante requerimento a apresentar no prazo da 
oposição e desde que se demonstre a dificuldade financeira 
excepcional e previsíveis consequências económicas gravosas, não 
podendo o número das prestações mensais exceder 12 e o valor de 
qualquer delas ser inferior a 1 unidade de conta no momento da 
autorização. (Redacção dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 29/12)  
5 - O pagamento em prestações pode ser autorizado desde que se 
verifique que o executado, pela sua situação económica, não pode 
solver a dívida de uma só vez, não devendo o número das prestações 
em caso algum exceder 36 e o valor de qualquer delas ser inferior a 1 
unidade de conta no momento da autorização. (Redacção dada pela 
Lei n.º 53-A/2006, de 29/12) 
6 - Nos casos em que se demonstre notória dificuldade financeira e 
previsíveis consequências económicas para os devedores, poderá 
ser alargado o número de prestações mensais até 5 anos, se a dívida 
exequenda exceder 500 unidades de conta no momento da 
autorização, não podendo então nenhuma delas ser inferior a 10 
unidades da conta. (Redacção dada pela Lei n.º 53-A/2006, de 
29/12). 
7 - Quando, no âmbito de processo de recuperação económica se 
demonstre a indispensabilidade da medida e, ainda, quando os riscos 
inerentes à recuperação dos créditos o tornem recomendável, a 
administração tributária pode estabelecer que o regime prestacional 
seja alargado até ao dobro do limite máximo previsto no número 
anterior, com a observância das condições previstas nos nºs 3 e 6. 
(Redacção dada pela Lei n.º 3-B/2010-28/04). 
8 - A importância a dividir em prestações não compreende os juros de 
mora (...) 
9 – (...). 
10 – (...) 
11 – (...) 
12 – (...)  
13 – (...) 
Donde resulta, com meridiana clareza, que relativamente ao imposto 
“legalmente repercutido a terceiros”, como é o caso do IVA, a 
possibilidade de pagamento em prestações, após a instauração do 
processo de execução fiscal, constitui uma situação excepcional só 
admitida para a seguintes situações: 
− nos casos de falecimento do executado; (n.º 2); 
− quando esteja em aplicação um plano de recuperação económica 
da empresa de que decorra a imprescindibilidade da medida, desde 
que se preveja a substituição dos administradores e gerentes 
responsáveis pela não entrega das prestações tributárias em causa; 
(n.º 3); 
− quando se demonstre a dificuldade financeira excepcional e 
previsíveis consequências económicas gravosas, não podendo o 
número das prestações mensais exceder 12 e o valor de qualquer 
delas ser inferior a 1 unidade de conta no momento da autorização. 



 
 
 
 

(n.º 4). 
Uma vez que o pedido de pagamento em prestações formulado pelo 
executado/reclamante se fundamentou em dificuldades financeiras 
excepcionais e nas consequências económicas gravosas que daí 
resultam, e não na existência ou pendência de um plano de 
recuperação económica da empresa, e dado que o órgão da 
execução fiscal aceitou essa argumentação para aprovar o pedido, é 
inequívoco que a duração ou limite máximo de prestações era de 12 
e nunca o de 36 previsto para o regime normal de pagamento de 
dívidas tributárias em prestações.  
Por outro lado, e embora a decisão recorrida não se tenha 
explicitamente pronunciado sobre a (in)aplicabilidade da norma que a 
Recorrente invoca, constante no n.º 7, é manifesto, pelo seu teor, que 
o alargamento de prazo aí previsto só é aplicável às situações 
descritas nos nºs 3 e 6 do artigo 196.º, isto é, quando esteja em 
aplicação o plano de recuperação económica a que alude o nº 3 e, 
ainda, quando estando demonstrada a notória dificuldade financeira e 
previsíveis consequências económicas para os devedores, a dívida 
exequenda exceda 500 unidades de conta (nº 6). Ou seja, só abrange 
contribuintes cujas dívidas sejam objecto de um Procedimento 
Extrajudicial de Conciliação ou de um Plano de Insolvência e 
contribuintes cujas dívidas fiscais atinjam valor superior a 51 mil 
euros, o que não se verifica no caso. 
A sentença recorrida não merece, pois, qualquer censura. 
Termos em que improcedem todas as conclusões da alegação de 
recurso. 
4. Pelo exposto, acordam, em conferência, os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar 
provimento ao recurso. 
Custas pela Recorrente. 
Lisboa, 20 de Dezembro de 2011. - Dulce Manuel Neto (relatora) - 
Lino Ribeiro - Casimiro Gonçalves.


