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Texto Integral: Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo

1 – A…………., melhor identificado nos autos, vem recorrer para 
este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Sintra que, julgou improcedente a excepção dilatória de 
impropriedade do meio processual, insusceptível de ser suprida 
por convolação.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes 
conclusões: 
«1. A douta sentença recorrida proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra entendeu indeferir liminarmente a 
presente ação para o reconhecimento de um direito ou interesse 
legítimo em matéria tributária por considerar não estar preenchido 
o condicionalismo referido no artigo 145º, nº 1 do Código de 
Processo e do Procedimento Tributário (CPPT).
2. Mais considerou a douta sentença recorrida que o recorrente 
possuía outros meios processuais para reconhecer os direitos ou 
interesses legalmente protegidos, nomeadamente a oposição à 
execução.
3. Salvo o devido respeito a decisão recorrida fica inadequada 
interpretação do artigo 145º, do CPPT.
4. Mais, essa interpretação deverá ser julgada inconstitucional por 
violação do art. 268º, nº 4 da Constituição (CRP).
5. Com a presente ação, o recorrente pretendia que fosse anulada 

Página 1 de 8Acordão do Supremo Tribunal Administrativo

25-02-2019http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ce832fd858bcfd918...



a reversão fiscal contra si operada pela Fazenda Nacional, 
atendendo à ilegalidade dessa reversão, tendo em conta que a 
Administração Tributária nunca conseguiu provar a culpa do 
recorrente na gestão do património da pessoa coletiva de que era 
gerente.
6. Ao contrário do entendimento da sentença recorrida, a ação 
para reconhecimento de um direito em matéria tributável, tal como 
resulta da mais recente doutrina e jurisprudência, não depende de 
existir ou não outros meios contenciosos que assegurem a tutela 
efetiva do direito ou interesse em causa.
7. Na verdade, a ação para reconhecimento de um direito ou 
interesse legítimo possui um carácter de complementaridade em 
relação a outros meios contenciosos, desde que esta seja 
entendida como não obstando ao uso da ação, nos casos em que 
há a possibilidade de utilização de outros meios contenciosos, 
sempre que com ela seja possível obter uma tutela mais efetiva do 
direito ou interesse em causa, designadamente um efeito jurídico 
que não possa ser obtido por outros meios ou uma mais rápida ou 
duradoira satisfação dos seus direito ou interesses conjugando o 
art. 268.º, n.º 4 da CRP com o art. 145.º do CPPT.
8. Pelo que, a ação de reconhecimento de um direito ou interesse 
legítimo em matéria tributária será admissível quando, apesar de 
existir um ato da administração tributária impugnável, o 
interessado pretender uma decisão judicial que vincule a 
administração tributária não só relativamente a esse determinado 
ato já praticado, mas também no futuro, relativamente a situações 
idênticas que se venham a gerar entre o interessado e a 
administração tributária que tenham subjacentes os mesmos 
pressupostos fácticos e jurídicos.
9. Com efeito, o recorrente interpôs a ação para reconhecimento 
de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária, por ser a 
única que tutelava o direito do recorrente de forma efetiva, uma 
vez que, garantia o pleno acesso aos tribunais em virtude de os 
direitos ou interesses não poderem ser acautelados pelos meios 
contenciosos tradicionais, nomeadamente, a oposição fiscal, 
dando assim efeito útil ao princípio de que a cada direito 
corresponde um meio processual de o fazer valer em juízo.
10. Apesar de o recorrente ter à disposição o recurso a outro tipo 
de ações, nenhuma delas tutelava os direitos e interesses do 
recorrente de forma efetiva.
11. Tal como estabelece o art. 145.º do CPPT, a ação para o 
reconhecimento de um direito pode ser usada, quando esse meio 
for o mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efetiva 
do direito ou interesse legalmente protegido, ou seja, o 
reconhecimento do direito legítimo do recorrente à anulação da 
reversão fiscal que esteve na origem da execução que lhe foi 
movida pelo Serviço de Finanças de Sintra.3.
12. Com efeito, nem a reclamação graciosa, nem a revisão 
oficiosa das liquidações, nem a impugnação judicial ou até mesmo 
a oposição à execução, se revelaram meios idóneos a assegurar 
os direitos e legítimos interesses do recorrente.
13. Nesta conformidade, não obstante constituir um meio 
complementar aos supra referidos meios administrativos e 
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contenciosos, a presente ação revela-se assim o primeiro e 
verdadeiro meio processual ao dispor do recorrente para 
salvaguardar a tutela jurisdicional efetiva dos seus referidos 
direitos e interesses legítimos.
14. A utilização deste meio processual vem sendo apontada nos 
casos em que, tendo um particular sofrido um prejuízo material, 
não pretende obter uma reparação pecuniária (que devia ser 
conseguida através de uma ação de responsabilidade) mas sim a 
reconstituição natural do status quo anterior.
15. Pelo que, a ação para o reconhecimento de um direito ou 
interesse legítimo em matéria tributária, é a única capaz de titular 
de modo efetivo os direitos e interesses do recorrente.
16. Aliás, tal como decidido por este Supremo Tribunal em 
acórdão proferido em 2 de junho de 2010 no processo 0118/10, 
disponível em www.dgsi.pt.
Termos em que se requer seja dado provimento ao recurso com a 
necessária anulação da decisão recorrida, por inadequada e 
inconstitucional interpretação do art. 145º do CPPT, por violação 
do art. 268º, nº 4 da CRP e proferido acórdão que ordene o 
prosseguimento da presente ação para o reconhecimento de um 
direito ou interesse legítimo em matéria tributária.
Decidindo Vexas., no sentido do provimento do presente recurso, 
conforme é do direito e da Justiça.»

2 – Não foram apresentadas contra alegações.

3 – O Exmº Procurador-Geral Adjunto emitiu parecer no sentido do 
provimento do recurso, com a fundamentação que se transcreve, 
na parte relevante: 
«(…) afigura-se que a ação não devia ter sido julgada totalmente 
improcedente.
É de observar ter sido alegado na petição que se tomou 
conhecimento da reversão a 11-7-2013, em notificação de 
penhora, invocando-se falta de audição prévia, bem como de não 
ter sido por culpa do ora recorrente que o património da pessoa 
coletiva se tornou insuficiente, para o que junta vários 
documentos, e ainda ter interesse em que a sua situação tributária 
seja definida, de modo imediato e autónomo.
Na dita disposição constitucional prevê-se a tutela jurisdicional 
efetiva através de diversos meios entre os quais a dita ação, e em 
termos de ser de entender a mesma complementar dos mesmos, 
conforme decidido pelo Tribunal Constitucional — veja-se acórdão 
n.º 264/08.
O julgamento de improcedência que não leva tal em conta não 
pode, assim, subsistir.
Mesmo a admitir-se uma insuficiente caracterização do interesse 
invocado, não é de afastar que não seja possível suprir ainda uma 
eventual deficiência da petição, ao contrário do que decidido ainda 
foi.
Concluindo:
O revertido veio a invocar fundamentos para os quais é idónea a 
ação para reconhecimento de direito entendida esta como 
complementar dos demais meios possíveis.
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A decisão que julgou improcedente a ação, fazendo aplicação do 
n.º 1 dito art. 145.º do C.P.P.T. não pode, assim, subsistir.
O recurso é de proceder, sendo de revogar o decidido e mandar 
baixar os autos a fim de que os autos prossigam na 1.ª instância.»

4 - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.

5 – A decisão sob recurso tem o seguinte teor:
«A……………….., com os demais sinais dos autos, veio propor 
acção para o reconhecimento de um direito ou interesse legítimo 
em matéria tributária, pretendendo seja anulada a reversão contra 
si do processo de execução fiscal n.° 3557200201512501 e aps, 
originariamente instaurado contra a sociedade “A………………., 
Lda.”.
Alega para o efeito que só foi notificado da reversão em 11 de 
Julho de 2013, aquando da penhora da fracção “p”, inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 2342 da então freguesia da 
Agualva, tendo ficado impedido de exercer audição prévia e 
oposição à execução fiscal
Importa, neste momento, proceder à apreciação liminar da 
presente acção:
A acção para o reconhecimento de um direito ou interesse 
legítimo em matéria tributária encontra consagração legal no 
artigo 145.º do CPPT, estabelecendo o n.º 3 do mencionado 
dispositivo que:
“As acções apenas podem ser propostas sempre que esse meio 
processual for o mais adequado para assegurar uma tutela plena, 
eficaz e efectiva do direito ou interesse legalmente protegido”.
Esta acção configura-se, pois, com um cariz excepcional, só 
podendo ser utilizada quando for a mais adequada para a tutela 
dos interesses em causa.
Ora, no caso em presença, o interesse a tutelar consiste no 
reconhecimento da ilegalidade de um acto praticado em sede de 
execução fiscal, sendo pedida, para o efeito, a anulação da 
reversão da execução fiscal, desde logo, por falta de audição 
prévia.
Está em causa, assim, a conformidade legal de actos praticados 
no âmbito de um processo de execução fiscal, verificando-se, 
nestes termos, a excepção dilatória de inidoneidade ou 
impropriedade do meio processual, no que toca à presente Acção, 
devendo a factualidade em causa ser apreciada, não nesta sede, 
mas sim, no âmbito de processo de oposição à execução fiscal, 
previsto nos artigos 203.° e seguintes do CPPT.
De referir que a acção para o reconhecimento de um direito ou 
interesse legítimo em matéria tributária não pode ser utilizada 
como meio de suprir a negligência da parte em recorrer 
atempadamente ao meio processual adequado à tutela 
pretendida.
Impor-se-ia cuidar de, eventualmente, proceder à convolação da 
Acção, na espécie processualmente adequada, atendendo ao 
disposto nos artigos 98.°, número 4 do CPPT e 97.°, número 3 da 
LGT, e, também, do artigo 193° do Código de Processo Civil (ex vi 
artigo 2°, e) do CPPT) que determinam ser o erro na forma de 

Página 4 de 8Acordão do Supremo Tribunal Administrativo

25-02-2019http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ce832fd858bcfd918...



processo corrigível — cfr. Acórdão do STA, de 12 de Novembro de 
2003, proferido no processo n.° 1206/03, in 
http: //www.dgsi.pt.pt/jsta).
Todavia, considerando que a p.i. deu entrada no tribunal no dia 9 
de Julho de 2015, e que a penhora em causa foi notificada ao A., 
conforme alega, em 11 de Julho de 2013, não se mostra possível 
convolar os autos em virtude de o prazo de que dispunha para 
deduzir oposição à execução fiscal ser de, apenas, trinta dias (cfr. 
art. 203.° n.º 1 alínea a) do CPPT).
Assim, não se encontrando preenchido o invocado 
condicionalismo referido no artigo 145.° n.º 1 do CPPT, e perante 
a excepção dilatória de impropriedade do meio processual, 
insusceptível de ser suprida por convolação dos autos, não resta 
senão indeferir liminarmente a Acção.

Decisão
Termos em que, com os fundamentos expostos, se julga 
totalmente improcedente a Acção.»

6. Do objecto do recurso

A questão a decidir neste recurso reconduz-se a saber se incorreu 
em erro de julgamento a decisão do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Sintra que indeferiu liminarmente a acção para o 
reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria 
tributária proposta pelo ora recorrente A………….., no 
entendimento de que, estando em causa a conformidade legal de 
actos praticados no âmbito de um processo de execução fiscal 
(despacho de reversão contra o requerente) se verificava a 
inidoneidade ou impropriedade do meio processual utilizado, 
devendo a pretensão em causa ser apreciada no âmbito de 
processo de oposição à execução fiscal.

Não conformado com o assim decidido o recorrente sustenta que 
a acção para o reconhecimento de um direito pode ser usada, 
quando esse meio for o mais adequado para assegurar a tutela 
plena, eficaz e efectiva do direito ou interesse legalmente 
protegido, o que, em sua tese, sucede com o reconhecimento do 
direito legítimo à anulação da reversão fiscal que esteve na 
origem da execução que lhe foi movida pelo Serviço de Finanças 
de Sintra.3.
Alega para o efeito que, com a presente ação, pretendia que fosse 
anulada a reversão fiscal contra si operada pela Fazenda 
Nacional, atendendo à ilegalidade dessa reversão, tendo em conta 
que a Administração Tributária nunca conseguiu provar a culpa do 
recorrente na gestão do património da pessoa coletiva de que era 
gerente.
Mais alega que, nem a reclamação graciosa, nem a revisão 
oficiosa das liquidações, nem a impugnação judicial ou até mesmo 
a oposição à execução, se revelaram meios idóneos a assegurar 
os seus direitos e legítimos interesses.
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Cremos, contudo, que não assiste razão ao recorrente na sua 
argumentação.
Vejamos. 
A acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo 
em matéria tributária constitui um meio complementar dos 
restantes meios previstos no contencioso tributário, apenas 
podendo ser proposta quando for o meio mais adequado para 
assegurar um tutela plena, eficaz e efectiva do direito ou interesse 
respectivo, face à globalidade de meios ali existentes.
Tal é o que decorre, aliás, do disposto no n.º 3 do art. 145º do 
CPPT ao estatuir que “As acções apenas podem ser propostas 
sempre que esse meio processual for o mais adequado para 
assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva do direito ou 
interesse legalmente protegido.” Dessa forma se vê adoptada o 
que tem vindo a ser designado por teoria do alcance médio - cfr., 
a este propósito Jorge Lopes de Sousa, in CPPT, anotado e 
comentado, Vol. II, 6.ª edição, Áreas Editora, a fls.491 e segs. e 
Vieira de Andrade, in “A Justiça Administrativa”, Lições, 3ª edição, 
a fls. 140. 
Como afirma o primeiro desses autores, ob. cit. pag. 497, “a 
possibilidade de utilizar a acção para obter o reconhecimento 
judicial de um direito não reconhecido, por força da referida regra 
da complementaridade, está condicionada à inexistência de outro 
meios contenciosos que permita assegurar eficazmente a 
obtenção dos efeitos jurídicos pretendidos».
Assim, à face do preceituado no nº 3 do artigo 145º, só quando 
por este meio não for possível obter uma tutela judicial efectiva, 
nos termos atrás indicados, poderá utilizar-se a acção como meio 
para obter a tutela judicial do direito ou interesse legítimo em 
matéria tributária.
Trata-se de entendimento que vem sendo acolhido pela 
jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal Administrativo, 
como se pode ver, entre outros, nos acórdãos de 18/06/03, 
24/04/04, 28/03/07, 21/10/2009, 25.10.2017 e de 17.10.2018, nos 
recursos nºs 524/03, 1708/03, 41/07, 0291/09, 01169/16 e 
01191/17, respectivamente.

A este respeito afirmou-se na fundamentação da decisão recorrida 
que: «Está em causa (…) a conformidade legal de actos 
praticados no âmbito de um processo de execução fiscal, 
verificando-se, nestes termos, a excepção dilatória de 
inidoneidade ou impropriedade do meio processual, no que toca à 
presente Acção, devendo a factualidade em causa ser apreciada, 
não nesta sede, mas sim, no âmbito de processo de oposição à 
execução fiscal, previsto nos artigos 203.° e seguintes do CPPT» 
e que «a acção para o reconhecimento de um direito ou interesse 
legítimo em matéria tributária não pode ser utilizada como meio de 
suprir a negligência da parte em recorrer atempadamente ao meio 
processual adequado à tutela pretendida».

Estas razões adiantadas na sentença recorrida têm, no caso, 
inteira pertinência.
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Com efeito, o meio processual adequado para impugnar uma 
decisão relativa à reversão da execução fiscal, com fundamento 
de o revertido não ser responsável pelo pagamento da dívida 
(ilegitimidade substantiva) é a oposição à execução fiscal, nos 
termos da alínea b) do nº 1 do art. 204º do CPPT. 
E, dado o seu carácter complementar, a acção para 
reconhecimento de um direito não é o meio processual mais 
adequado para assegurar tal tutela se o contribuinte deixou, como 
sucedeu no caso em apreço, precludir o direito de acesso a outra
(s) garantia(s) prevista(s) no contencioso tributário - cf. Acórdãos 
do Supremo Tribunal Administrativo de 20.03.2007, recurso 41/07, 
de 17.05.2006, recurso 1252/05 e de 25.10.2017, recurso 384/17). 

O recorrente alega ainda que a interpretação que o Tribunal a quo 
faz do artº 145º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário viola o nº 4 do art.° 286º da Constituição da República 
Portuguesa (que garante aos administrados a tutela jurisdicional 
efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos).
Mas também por aqui não poderá proceder a sua argumentação. 
Como sublinhou o Tribunal Constitucional no Acórdão 264/2008, 
de 06.05.2008, a norma do n.º 3 do artigo 145.º do CPPT não se 
diferencia substancialmente daquela que constava do n.º 2 do 
artigo 69.º da LPTA, sobre cuja conformidade ao n.º 4 do artigo 
268.º da Constituição o Tribunal emitiu a jurisprudência. 
E de facto a este respeito já o Tribunal Constitucional (acórdão n° 
435/98, de 16 de Julho) havia afirmado que «se o legislador 
constitucional exige que a lei ordinária preveja meios de reacção 
perante os tribunais contra todas as actuações da Administração 
lesivas de direitos ou interesses legalmente protegidos, já não 
impõe que a mesma lei coloque ao dispor dos administrados uma 
pluralidade de meios para esse fim. Deste modo, não há obstáculo 
constitucional a que o legislador ordinário tipifique os meios 
processuais que institui, prevendo um a que atribui 
complementaridade instrumental — ou seja, que pode ser usado 
quando os outros não dêem tutela bastante ao direito ou interesse 
em defesa. Longe de ofender o que está constitucionalmente 
garantido, o legislador ordinário, ao criar a acção para 
reconhecimento de direito com este carácter complementar, deu 
completa satisfação ao ditame da Constituição» (neste sentido 
podem ver-se ainda os Acórdãos de 5 de Junho de 2000 — 
recurso n°41915 — do Pleno da Secção de Contencioso 
Administrativo deste Tribunal e de 20 de Novembro de 2004 — 
recurso nº 1579/03 — da mesma Secção).

O recorrente invoca ainda, em abono da sua tese, o Acórdão 
deste Supremo Tribunal Administrativo de 2 de Junho de 2010, 
proferido no recurso 118/10. 
Olhando para o caso dos autos forçoso é concluir que os 
fundamentos do Acórdão 118/10 não encontram aqui qualquer 
espaço de viabilidade.
Note-se que é o próprio recorrente que alega (conclusão 5) que, 
com a presente acção, pretendia que «fosse anulada a reversão 
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fiscal contra si operada pela Fazenda Nacional, atendendo à 
ilegalidade dessa reversão, tendo em conta que a Administração 
Tributária nunca conseguiu provar a culpa do recorrente na gestão 
do património da pessoa coletiva de que era gerente».
Ou seja, não está aqui em causa, nem o recorrente de alguma 
forma invoca, uma situação de facto em que se geram sucessivas 
relações semelhantes com a Administração Tributária e em que 
justificadamente o contribuinte pretende a definição judicial dos 
seus direitos em matéria tributária para além da mera oposição à 
execução fiscal.

Por último, importa sublinhar que no caso não ocorre também 
possibilidade de convolação para ao meio processual adequado – 
oposição à execução fiscal - uma vez que, como claramente se 
demonstra no despacho recorrido, a petição inicial é 
manifestamente intempestiva.
Em suma, a acção para reconhecimento de um direito não é meio 
processual (mais) adequado para o recorrente ver satisfeita a sua 
pretensão, sendo que, por outro lado, não pode ser usada como 
segunda garantia de recurso aos tribunais, após preclusão dos 
meios processuais adequados.
A sentença recorrida, que se moveu nestes parâmetros, não 
merece, pois, censura.

7. Decisão

Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em 
negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 13 de Fevereiro de 2019. – Pedro Delgado (relator) 
- Isabel Marques da Silva - Ascensão Lopes. 
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