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Sumário: I - Para determinar se o prazo de prescrição aplicável é o 

do CPT ou o da LGT apenas há que atentar no que 
estabelece o artigo 297.º, n.º 1 do CC, de acordo com o 
qual a regra é a aplicação do novo prazo aos prazos que já 
estiverem em curso, mas o prazo só se conta a partir da 
entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei 
antiga, falte menos tempo para o prazo se completar. 
II - Por força do disposto no artigo 49.º, n.ºs 1 e 2, da 
LGT, na redacção anterior à Lei 53-A/2006, de 29/12, a 
citação interrompe o prazo de prescrição, cessando, 
porém, esse efeito se o processo estiver parado por período 
superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo, somando-se neste caso o tempo que decorrer após 
esse período ao que decorreu até à data da autuação do 
processo. 
III - A suspensão do processo executivo, por efeito de 
dedução de oposição à execução fiscal, é facto imputável 
ao contribuinte e, por isso, não faz cessar o efeito previsto 
no n.º 1 do artigo 49.º da LGT, ainda que perdure por mais 
de um ano. 
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Texto Integral 
Texto Integral: Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso 

Tributário do Supremo Tribunal Administrativo: 
I – A… residente em Rio Tinto, Gondomar, não se 
conformando com a decisão da Mma. Juíza do TAF do 
Porto que concedeu provimento parcial à reclamação 
interposta do despacho do Chefe do Serviço de Finanças 
de Gondomar 3 no processo executivo n.º … que não 
reconheceu a prescrição das dívidas exequendas, 
respeitantes a contribuição autárquica dos anos de 1993, 
1994, 1995 e 1996, dela interpôs recurso para o TCAN, 
formulando as seguintes conclusões: 
I - No caso em apreço, o único evento susceptível de 
interromper o prazo prescricional que ocorreu foi a 
instauração da execução. 
II - Sendo certo que o processo de execução esteve, 
posteriormente, e mesmo depois do trânsito em julgado da 
sentença que julgou improcedente a oposição, parado por 
mais de um ano por motivo alheio ao contribuinte. 
III - É entendimento pacífico da jurisprudência que 
nenhum facto posterior ao que faz cessar o efeito 
interruptivo tem relevância para a contagem do prazo 
prescricional. 
IV - É, bem assim, entendimento pacífico que, embora a 
paragem da execução fiscal por via de oposição e 
prestação de garantia seja imputável ao contribuinte, já 
não o é a falta de movimentação do processo por mais de 
um ano. 
V - Com efeito, o CPT não prevê nenhuma causa de 
suspensão do prazo de prescrição e a LGT – que já estava 
em vigor à data da prestação da garantia – só o admite em 
caso de reclamação, impugnação ou recurso ou, ainda, 
“por motivo de paragem do processo de execução em 
virtude de prestações legalmente autorizadas”, que não 
em virtude de prestação de garantia – cfr. o artigo 49.º, n.º 
3. 
VI - Não podem assim restar dúvidas de que, no caso em 
apreço quer por aplicação do regime do CPT quer por 
aplicação do regime que sobreveio, com a entrada em 
vigor da LGT, estão prescritas todas as obrigações 
exequendas, que não apenas a concedida na douta 
sentença recorrida. 
VII - Sentença que viola, assim, o disposto nos citados 
artigos 34.º do CPT e 49.º da LGT. 
Não foram apresentadas contra-alegações. 



A Exma. Magistrada do MP junto do TCAN emitiu 
parecer no sentido de que devia ser negado provimento ao 
recurso. 
Por acórdão de 8/1/2009, o TCAN julgou-se 
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer o 
recurso, por este versar exclusivamente matéria de direito, 
sendo competente para o efeito o STA. 
Aqui remetidos os autos, o Exmo. PGA pronuncia-se no 
sentido do parecer já emitido pela Magistrada do MP junto 
do TCAN. 
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência. 
II – Na decisão recorrida, apurou-se a seguinte matéria de 
facto: 
a) Em 04.04.2000 foi instaurado o processo de execução 
fiscal n.º … para cobrança de dívida de Contribuição 
Autárquica dos anos de 1993, 1994, 1995 e 1996; 
b) Em 19.01.2001 foi o oponente citado no processo 
executivo referido na alínea antecedente; 
c) Em 31.07.2001 foi elaborado auto de penhora, sobre 
fracção autónoma do prédio constituído em propriedade 
horizontal, identificada com a letra F, referente a 
estabelecimento comercial no rés do chão, com entrada 
pelo n.º …, da Rua …, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 3012-F, da freguesia de Fânzeres, que aqui se 
dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 
legais; 
d) A penhora a que se refere a alínea anterior foi registada 
na Conservatória do Registo Predial competente em 
02.08.2001; 
e) Em 16.02.2001 foi deduzido processo de oposição 
judicial contra a execução fiscal referida na alínea a) desta 
matéria de facto, que correu os seus termos neste Tribunal 
sob o n.º 52/01/31; 
f) A oposição judicial foi julgada improcedente por 
decisão proferida em 19.04.2004; 
g) Em 02.03.2005 foi expedida notificação ao oponente do 
despacho de deserção proferido no processo de oposição 
referido nas alíneas antecedentes; 
h) O processo executivo esteve sem qualquer andamento 
processual entre 04.02.2003 e 13.03.2008, data em que o 
reclamante foi notificado do despacho que recaiu sobre o 
requerimento interposto para apreciação da prescrição das 
dívidas exequendas; 
i) Em 26.02.2008 sobre o requerimento a que se aludiu na 
alínea anterior foi elaborada a seguinte informação: “Em 



consequência do requerimento recepcionado neste 
Serviço de Finanças, a solicitar a prescrição das 
certidões de dívida instauradas em nome de A… no 
processo executivo supra referido, informo o seguinte:
1. O processo executivo foi instaurado em 04.04.2000, 
na vigência da LGT. Assim, nos termos do artigo 49.º 
do referido código a instauração não é motivo de 
interrupção, mas sim a citação. O executado foi citado 
em 19/01/2001, nesta data a tramitação processual é 
interrompida inutilizando todo o prazo decorrido 
anteriormente (n.º 1 do art.º 326.º do Código Civil); a 
partir da data de citação conta-se novo prazo; 
2. Em 16/01/2001 deu entrada oposição à execução; 
3. Este Serviço de Finanças ainda não foi notificado da 
sentença proferida. Como tal o processo ainda se 
encontra suspenso, nos termos do n.º 4 do art.º 49.º do 
CPPT. 
4. Pese muito embora a possível paragem do processo 
em Tribunal por tempo superior a 1 ano, o que a 
verificar-se, só terá efeitos sobre a instauração (n.º 3 do 
art.º 43.º do CPT) e não a suspensão que se mantém. 
Anexa-se informação sobre a prescrição previsível 
nesta data. Consequentemente face ao exposto sou do 
parecer que o processo não se encontra prescrito. 
Fânzeres, 26 de Fevereiro de 2008.  

A Escrivã 
…” 

j) Em 26 de Fevereiro de 2008 foi, pelo órgão de execução 
fiscal, proferido o seguinte despacho: “Em face da 
informação supra, não reconheço a prescrição do 
processo de execução fiscal. Notifique-se a mandatária 
com conhecimento a executado. 
Fânzeres, 26 de Fevereiro de 2008. 
O Chefe de Finanças 
(…)” 
k) A presente reclamação foi interposta em 27.03.2008. 
III – Vem o presente recurso interposto da sentença 
proferida pela Mma. Juíza do TAF do Porto que, 
concedendo provimento parcial à reclamação interposta 
pelo ora recorrente, considerou prescrita apenas a dívida 
exequenda, respeitante a contribuição autárquica, relativa 
ao ano de 1993 e não prescritas as restantes relativas aos 
anos de 1994, 1995 e 1996. 
Alega o recorrente que o único evento susceptível de 
interromper o prazo prescricional que ocorreu foi a 



instauração da execução, a qual esteve parada por mais de 
um ano por motivo a que é alheio o contribuinte. 
O que está em causa no presente recurso é, pois, a 
prescrição ou não das dívidas de contribuição autárquica 
relativas aos anos de 1994, 1995 e 1996. 
Vejamos. Nos termos do artigo 34.º do CPT, o prazo de 
prescrição de tais dívidas era, então, de dez anos, 
contando-se desde o início do ano seguinte àquele em que 
ocorreu o facto tributário, ou seja, neste caso, desde 
1/1/1995, 1/1/1996 e 1/1/1997, respectivamente. 
Com a entrada em vigor da LGT em 1/1/1999, o referido 
prazo de prescrição passou a ser de apenas oito anos. 
Nos termos do artigo 297.º, n.° 1, do Código Civil, “a lei 
que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto 
do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos 
prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se conta 
a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, 
segundo a lei antiga, falte menos tempo para o prazo se 
completar”. 
Quanto às dívidas de 1994 e 1995, em 1/1/1999, faltava 
menos tempo para o prazo se completar, pelo que o prazo 
de prescrição aqui aplicável é, pois, o fixado na lei antiga, 
mas já no que se refere à dívida de 1996 por não faltar 
menos tempo para o prazo se completar é aplicável o 
prazo previsto na lei nova, mas o mesmo só se conta a 
partir da entrada em vigor desta, ou seja, a partir de 
1/1/1999. 
Havendo sucessão de leis no tempo, a lei nova é 
competente para determinar os efeitos sobre o prazo de 
prescrição que têm os factos que ocorrem na sua vigência, 
por força do disposto no artigo 12.° do Código Civil. 
Antes da alteração introduzida pela Lei 53-A/2006, de 
29/12, que entrou em vigor em 1/1/2007, dispunha o artigo 
49.º da LGT, no seu n.º 1, que a citação, a reclamação, o 
recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão 
oficiosa da liquidação do tributo interrompiam a 
prescrição. 
A paragem do processo por período superior a um ano por 
facto não imputável ao sujeito passivo faz, porém, cessar, 
nos termos do n.º 2 do mesmo artigo 49.º da LGT, o efeito 
previsto no seu número 1, somando-se, neste caso, o 
tempo que decorrer após este período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação. 
No caso em apreço, o recorrente foi citado em 19/01/2001 
(alínea b) do probatório), tendo deduzido oposição à 



execução fiscal em 16/2/2001, e sido efectuada penhora 
para garantia da dívida exequenda em 31/7/2001, que foi 
julgada improcedente por decisão proferida em 
19/04/2004, notificada ao oponente em 2/3/2005 (alíneas 
c), e), f) e g) do probatório); por outro lado, o processo 
executivo esteve sem qualquer andamento processual entre 
4/02/2003 e 13/03/2008 (alínea h) do probatório). 
O recebimento da oposição à execução fiscal tem efeito 
suspensivo do processo de execução fiscal, nos termos do 
n.º 5 do artigo 169.º do CPPT, mas o artigo 49.º, n.º 3 da 
LGT, na redacção anterior à Lei n.º 53-A/2006, de 29/12, 
não lhe atribui efeito suspensivo do prazo de prescrição. 
Todavia, a suspensão do processo executivo desde 
31/7/2001 até à data do trânsito da sentença proferida no 
processo de oposição, ocorrida em Março de 2005, não 
pode deixar de ser imputável ao contribuinte, pelo que só a 
paragem daquele processo por mais de um ano por facto 
não imputável ao contribuinte é que faz cessar o efeito 
previsto no n.º 1 do artigo 49.º da LGT. 
Assim, somado o tempo decorrido desde 1/1/1995, para a 
dívida referente ao ano de 1994, até à citação do 
recorrente em 19/1/2001, com o que, entretanto já 
decorreu após a paragem do processo executivo por mais 
de um ano por facto não imputável ao mesmo, ou seja, 
desde Março de 2006, ter-se-á que concluir que o prazo de 
prescrição ainda se não completou. 
E, do mesmo modo, também o mesmo se verificará quanto 
à dívida relativa ao ano de 1995. 
Quanto à dívida do ano de 1996, à qual se aplica, como 
vimos, o prazo de oito anos, previsto no artigo 48.º da 
LGT, contado, por força do artigo 297.º, n.º 1 do CC, a 
partir da sua entrada em vigor, ou seja, a partir de 
1/1/1999, chegar-se-á também a idêntica conclusão, pois o 
mesmo foi interrompido com a citação do recorrente em 
19/1/2001, e, apesar do processo executivo ter estado 
parado por facto não imputável àquele por mais de um ano 
(desde Março de 2005 até Março de 2008), somado o 
tempo decorrido desde 1/1/1999 até 19/1/2001 com o que 
já decorreu entretanto desde Março de 2006, ainda se não 
completaram, pois, os oito anos previstos na LGT. 
Razão por que se não mostram prescritas as dívidas 
referentes aos anos de 1994, 1995 e 1996, como bem se 
decidiu na sentença recorrida. 
IV – Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes 
da Secção de Contencioso Tributário do STA em negar 



provimento ao recurso, confirmando-se, assim, com a 
presente fundamentação, a decisão recorrida. 
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 1/6.
Lisboa, 19 de Março de 2009. – António Calhau (relator) –
Lúcio Barbosa – Brandão de Pinho. 

 
 


