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SUMÁRIO 
Com a publicação da Lei n.º 13/2016, de 23 de Maio de 2016, a Admi-

nistração tributária ficou impossibilitada de proceder à venda dos 

imóveis destinados a habitação própria e permanente do executado 

ou do agregado familiar, no âmbito de um processo de execução fis-

cal, não se verificando, todavia, tais restrições em sede de execução 

comum. 
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INTRODUÇÃO 

A 23 de Maio de 2016 foi publicada a Lei 

n.º 13/2016, que procedeu a alterações 

à Lei Geral Tributária (“LGT”) e ao Có-

digo de Procedimento e de Processo 

Tributário (“CPPT”) e que introduzur a 

impossibilidade de serem vendidos os 

imóveis destinados exclusivamente a 

habitação própria e permanente do 

executado ou do agregado familiar, no 

âmbito de um processo de execução 

fiscal (ainda que a penhora dos mes-

mos seja possível). 

Esta impossibilidade exclui-se apenas 

nos casos das habitações de elevado 

valor tributário, por forma a evitar que 

contribuintes com avultado património 

se escudem, intencionalmente, neste 

regime e, bem assim, a requerimento 

do próprio executado. 

Sucede, porém, que, no âmbito de um 

processo de execução comum, não há 

restrições à venda da casa de família, 

não sendo conferida qualquer protec-

ção ao executado.  

Justifica-se, pois, levar a cabo uma aná-

lise crítica destas soluções jurídicas 

distintas, consoante estejamos perante 

uma execução fiscal ou uma execução 

comum nas quais seja penhorado o 

imóvel que serve de habitação própria e 

permanente do executado (casa de mo-

rada de família). 

A EXECUÇÃO FISCAL DA CASA DE 

MORADA DE FAMÍLIA 

Com as alterações introduzidas no 

CPPT através da referida  Lei n.º 

13/2016, o legislador visou, sobretudo, 

proteger um direito fundamental dos ci-

dadãos – o direito à habitação, previsto 

na Constituição da República Portu-

guesa, impedindo que a habitação que 

constitui casa de morada de família do 

executado fosse objecto de venda judi-

cial por iniciativa da Administração 

tributária se penhorada no decorrer de 

um processo de execução fiscal.  

Estas alterações revestiram-se, na al-

tura, de uma especial relevância, uma 

vez que o legislador decidiu conceder 

essa maior protecção à esfera patrimo-

nial do executado em detrimento da 

cobrança efectiva dos créditos tributá-

rios. 

Assim, o legislador estabeleceu uma im-

possibilidade legal de serem vendidos 

os imóveis destinados exclusivamente a 

habitação própria e permanente do exe-

cutado ou do seu agregado familiar para 
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satisfazer o pagamento de dívidas fis-

cais.  

Como se adiantou, esta proibição não é 

aplicável aos imóveis cujo valor tributá-

vel se enquadre, no momento da 

penhora, na taxa máxima prevista para 

a aquisição de prédio urbano ou de frac-

ção autónoma de prédio urbano 

destinado, exclusivamente, a habitação 

própria e permanente, em sede de Im-

posto sobre as Transmissões Onerosas 

de Imóveis (IMT) desde a Lei do Orça-

mento de Estado para 2020, no valor de 

€ 1.000.000,00. 

No entanto, e mesmo nestes casos, a 

venda só poderá ocorrer um ano após o 

termo do prazo de pagamento voluntá-

rio da dívida mais antiga. 

Ainda a este respeito, cumpre salientar 

que, nos casos em que haja lugar a pe-

nhora ou execução de hipoteca, o 

executado é constituído depositário do 

bem, não havendo a obrigação de en-

trega do imóvel até que a sua venda 

seja concretizada. E o executado pode, 

enquanto não for concretizada a venda 

do imóvel, proceder a pagamentos par-

ciais da dívida, sendo estes 

considerados para o apuramento dos 

montantes relevantes para a concreti-

zação da venda. 

A Administração tributária não perde 

nem fica diminuída no seu direito de co-

brar tais dívidas fiscais, uma vez que o 

prazo de prescrição da dívida tributária 

fica também suspenso durante o perí-

odo de tempo em que a Administração 

tributária se vê impedida de realizar as 

diligências necessárias para a realiza-

ção da venda do imóvel, retomando-se a 

contagem do mesmo após a cessação 

deste. Assim, o prazo prescricional 

mantém-se, sustando-se, apenas, a sua 

contagem enquanto durar o período de 

impedimento legal à realização da 

venda executiva (ou qualquer outro 

facto suspensivo). 

A EXECUÇÃO COMUM DA CASA DE 

MORADA DE FAMÍLIA 

Ora, apesar da proibição de venda da 

habitação própria e permanente em 

sede de execução fiscal, o mesmo não 

se verifica no âmbito de execuções de 

dívidas de natureza civil ou comercial. 

Entendeu o legislador, no Código de 

Processo Civil, que o direito à habitação 

do cidadão e da família não se confunde 

com o direito à casa própria, conce-

dendo, apenas, atendendo à sua 

importância para a família, alguns me-

canismos de defesa, nomeadamente 

quanto à ordem dos bens a penhorar. 
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Neste sentido, cumpre, ainda, dar nota 

da intenção do legislador em proteger a 

casa de morada de família, ao introduzir 

novas regras no que concerne à pe-

nhora da casa de família, com a 

publicação da Lei n.º 117/2019, de 13 de 

Setembro, ao exigir que só possa ser 

penhorada a casa de família, em execu-

ção comum, nos seguintes casos:  

- se o valor da execução for de valor 

igual ou inferior ao dobro do valor da al-

çada do tribunal de 1.ª instância (ou 

seja, € 10.000) e se a penhora de ou-

tros bens presumivelmente não 

permitir a satisfação integral do credor 

no prazo de 30 meses; 

- tratando-se de execução de valor su-

perior ao referido (€ 10.000), só será 

admissível a penhora de imóvel que 

constitua a habitação própria e perma-

nente do executado “se a penhora de 

outros bens presumivelmente não per-

mitir a satisfação integral do credor no 

prazo de 12 meses”.  

O PROBLEMA 

Aqui chegados, a questão que continua 

a suscitar controversa diz respeito aos 

casos em que, sobre o mesmo imóvel, 

casa de morada de família, existem 

duas penhoras, uma realizada em sede 

de execução fiscal e outra no âmbito de 

uma execução comum, sendo a execu-

ção fiscal a mais antiga. 

Sobre esta questão, têm os Tribunais 

entendido que o credor reclamante 

pode prosseguir com a execução co-

mum e a venda judicial do imóvel, uma 

vez que a venda do bem imóvel, objecto 

de penhora anterior à sua, em sede de 

execução fiscal, não pode ter lugar, por 

se tratar de casa de morada de família e 

o processo de execução fiscal não poder 

prosseguir com a venda, por tal se en-

contrar vedado por imposição legal.  

Com efeito, consideram os Tribunais 

que nada impede que a venda  tenha lu-

gar no processo de execução comum, a 

fim do exequente obter a satisfação do 

seu crédito, mesmo que a Administra-

ção tributária não possa, no âmbito da 

execução comum, reclamar o seu cré-

dito, que será objecto de verificação e de  

graduação. Afasta-se, assim, a aplica-

ção do disposto no Código de Processo 

Civil, que determina, no caso de pender 

mais de uma execução sobre o mesmo 

bem, a sustação da execução em que a 

penhora do bem seja posterior, po-

dendo o exequente da execução 

sustada reclamar o seu crédito no pro-

cesso em que a penhora seja mais 

antiga (cfr. Acórdão do Tribunal da Re-

lação de Lisboa, de 21 de Maio de 2020, 
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proferido no âmbito do processo n.º 

19356/18.2T8SNT-B). 

A CONCLUSÃO 

Ora, perante esta posição jurispruden-

cial, parece-nos, salvo melhor 

entendimento, que tal solução não vai 

ao encontro da intenção do legislador, 

plasmada na referida Lei n.º 13/2016, 

de 23 de Maio, pois permite-se que “en-

tre pela janela, aquilo que não pode 

entrar pela porta”, passe a expressão. 

Ou seja, apesar de o legislador não per-

mitir que a Administração tributária 

proceda à venda da casa de morada de 

família em sede de execução fiscal e 

que receba o produto dessa venda, per-

mite-se, todavia, no entender dos 

Tribunais, que a Administração tributá-

ria reclame o seu crédito no âmbito da 

venda, em sede de execução comum, 

do imóvel de casa de morada de família 

e venha a receber o eventual remanes-

cente da quantia que resulte da venda 

do imóvel e não seja devido ao credor 

exequente.  

Lisboa, 10 de Julho de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

João Mário Costa 

Patrícia da Conceição Duarte 
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