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NEWSLETTER 
 
A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL 

PERANTE O PEDIDO DE DISPENSA DA 

GARANTIA 

Nº27/19 

SUMÁRIO 
O Supremo Tribunal Administrativo (STA) proferiu, recentemente, um Acórdão no 
qual veio confirmar que o efeito suspensivo decorrente da apresentação de Re-
clamação Judicial, por parte do Contribuinte, em sede de execução fiscal, contra 
o acto de indeferimento do pedido de dispensa de garantia, impede o prossegui-
mento da execução por parte do Serviço de Finanças, não podendo este praticar 
qualquer acto com vista à cobrança coerciva enquanto aquela Reclamação não 
for definitivamente apreciada pelo Tribunal. 
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INTRODUÇÃO 

A questão apreciada pelo Acórdão do 

STA em análise versa sobre a suspen-

são da execução fiscal perante o pedido 

de dispensa de prestação de garantia.  

Inicialmente o Serviço de Finanças in-

deferiu um pedido de dispensa de 

prestação de garantia no âmbito de um 

processo executivo. Decorrente de tal 

indeferimento, foi interposta uma Re-

clamação Judicial, na qual havia sido 

indeferido pelo Tribunal Administrativo 

e Fiscal (TAF) de Castelo Branco, atra-

vés de despacho interlocutório, o 

pedido de suspensão da execução fis-

cal para efeitos de apreciação da 

Reclamação Judicial.  

Neste âmbito, não tendo sido atribuído 

efeito suspensivo à Reclamação, por 

parte do Tribunal, a Administração tri-

butária continuou a praticar actos de 

cobrança coerciva, nomeadamente pe-

nhora de saldos bancários, mesmo 

antes de ter sido proferida Sentença 

quanto à Reclamação Judicial em 

causa. 

A Reclamante, por seu turno, interpôs 

recurso daquele Despacho interlocutó-

rio, que indeferiu o pedido de fixação de 

efeito suspensivo da Reclamação Judi-

cial.  

A POSIÇÃO DO TAF 

O TAF de Castelo Branco entendeu que 

a Reclamação Judicial em causa não de-

terminava a suspensão do processo de 

execução fiscal, isto porque: 

i) inexistiria normativo legal que 

permita ao juiz fixar efeito 

suspensivo à reclamação judi-

cial prevista no artigo 276.º do 

Código de Procedimento e de 

Processo Tributário (CPPT); 

ii) No contexto do contencioso 

tributário, que é de mera lega-

lidade, apenas cabe nos 

poderes do Tribunal sindicar a 

validade dos actos reclama-

dos, não sendo lícito impor 

injunções à Administração tri-

butária de abstenção da 

prática de actos no processo 

de execução fiscal; 

iii) saber se a presente reclama-

ção tem efeito suspensivo da 

execução fiscal é questão que 

deve ser apreciada no pro-

cesso de Reclamação do 

concreto acto que revoga o 

Despacho de levantamento da 

penhora de saldo bancário. 
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O ENTENDIMENTO DO STA 

Tal como foi confirmado, agora, pelo 

STA, o TAF de Castelo Branco fez uma 

errada interpretação da lei. 

Com efeito, o recurso de uma Decisão 

que indefira o pedido de fixação do 

efeito suspensivo à Reclamação Judi-

cial deve impedir, por inerência, que o 

órgão de execução fiscal possa prosse-

guir os termos da execução fiscal, 

nomeadamente a penhora. 

Aliás, caso assim não fosse, estaria a 

retirar-se o efeito, útil, que se pretende 

alcançar com a interposição da Recla-

mação Judicial, e o que é de obstar, 

nomeadamente, à realização de penho-

ras  

Como é sabido, o CPPT, que versa so-

bre estas reclamações judiciais, foi 

objecto de alteração pela Lei de Orça-

mento de Estado de 2015, que suprimiu 

a epígrafe "efeito suspensivo". Simulta-

neamente, passou a prever, que «A 

cópia do processo executivo que acom-

panha a subida imediata da reclamação 

deve ser autenticada pela administra-

ção tributária».  

Ora, apesar de esta norma não conter 

nenhuma referência expressa ao efeito 

suspensivo da Reclamação Judicial, 

não pode deixar de se considerar que a 

mesma tenha efeito suspensivo da exe-

cução no seu todo, ou seja, incluindo 

qualquer diligência de cobrança coer-

civa. 

Com efeito, é notório que a manutenção 

de actos de cobrança coerciva, na pen-

dência de Reclamação Judicial - que 

visa, precisamente, obstar à sua realiza-

ção -, é susceptível de causar prejuízos 

irreparáveis, e, até mesmo, irreversí-

veis. 

Assim, verificado esse pressuposto, o 

efeito jurídico do recebimento da Recla-

mação Judicial e subida imediata tem de 

manter-se, pelo menos enquanto não 

houver decisão judicial transitada em 

julgado a negar provimento a essa recla-

mação. 

Acresce que, conforme salienta o STA, a 

decisão de reconhecer o efeito suspen-

sivo da Reclamação Judicial não 

constitui a aplicação de qualquer injun-

ção Administração tributária para a 

abstenção da prática de actos no pro-

cesso de execução fiscal, mas tão-

somente, o reconhecimento daqueles 

que são os efeitos, legais, decorrentes 

da pendência de Reclamação Judicial, 

onde se discute a possibilidade de pros-

seguimento da execução fiscal para, 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
03 

Nº27/19 
A Suspensão da Execução Fiscal perante o Pedido de Dispensa de Garantia 

www.rfflawyers.com 
Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 
T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

nomeadamente, a prática de actos de 

penhora. 

Assim, enquanto não se efectivar, defi-

nitivamente, a decisão sobre o pedido 

de isenção da prestação de garantia 

efectuado pelo contribuinte, com vista 

à suspensão do processo de execução 

fiscal, não pode a Administração tribu-

tária prosseguir com diligências de 

cobrança coerciva, sob pena de intole-

rável violação dos princípios que regem 

a relação entre o contribuinte e a Admi-

nistração tributária, nomeadamente o 

princípio da tutela jurisdicional efectiva 

dos direitos ou interesses dos contribu-

intes, nos termos constitucionalmente 

previstos.  

Aguarda-se que o Acórdão em análise 

seja o primeiro passo dado no sentido 

da uniformização da jurisprudência dos 

Tribunais tributários e para a solidifica-

ção da relação de confiança que deve 

ser promovido entre os contribuintes e 

a Administração tributária. 

Lisboa, 22 de Julho de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Pedro José Santos 

Daniela Teixeira de Magalhães 
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