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O IMT NAS VENDAS DE IMÓVEIS  
EM PROCESSOS EXECUTIVOS JUDICIAIS 

 
 

José Augusto Mendes de Almeida1 
 

 
Embora na letra da regra 16ª do nº 4 do art. 12º do CIMT seja 

feita expressa referência apenas aos bens “adquiridos mediante 
arrematação judicial”, da ratio legis dessa norma resulta que o 
legislador nela se quis referir a todas as modalidades da venda 
realizada no âmbito de processos executivos judiciais, inclusive à 
venda por negociação particular. 

 
Although the letter of the law (rule 16th, number 4, of 12th 

article of the Portuguese Real Estate Transfer Tax Code – “CIMT”) 
refers only to the property acquired in Judicial Sale to accept the 
price of the sale as the property value for tax purposes, from the 
ratio legis of same rule flows the lawmaker wanted to include in it 
all modalities of sale occurred within the range of judicial executive 
proceedings, even the “sale by private negotiation”. 

 
 

O nº 1 do art. 12º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões 

Onerosas de Imóveis (CIMT) estabelece que “o IMT incidirá sobre o valor constante 

do acto ou do contrato ou sobre o valor patrimonial tributário dos imóveis, consoante 

o que for maior.” 

 

 

 
1 Advogado / Assistente Convidado da Faculdade de Economia do Porto. 
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Porém, conforme determina o nº 4 desse art. 12º do CIMT, o disposto nas 

normas dos nºs 1 a 3 desse mesmo art. 12º tem de ser entendido sem prejuízo das 

regras previstas naquele nº 4. 

Assim, embora o nº 1 do art. 12º do CIMT disponha que “o IMT incidirá sobre o 

valor constante do acto ou do contrato ou sobre o valor patrimonial tributário dos 

imóveis, consoante o que for maior”, a verdade é que o nº 4 daquele mesmo artigo 

estabelece regras que se sobrepõem ao determinado nos três números anteriores, e, 

por conseguinte, ao determinado naquele nº 1 do art. 12º (que vale igualmente para 

efeitos da liquidação do Imposto do Selo, por força da remissão operada pelo art. 9º-

4 do Código do Imposto do Selo). 

Uma dessas regras que se sobrepõe ao previsto no nº 1 do art. 12º do CIMT é 

a regra 16ª desse nº 4 do art. 12º do CIMT, que estabelece que “o valor dos bens 

adquiridos ao Estado, às Regiões Autónomas ou às autarquias locais, bem como o 

dos adquiridos mediante arrematação judicial ou administrativa, é o preço constante 

do acto ou do contrato”. 

Tendo em consideração o disposto na segunda parte dessa regra 16ª, coloca-

se a questão de saber quais as aquisições por ela abrangidas, atenta a manifesta 

desadequação do elemento literal desse preceito às formas actuais de aquisição de 

imóveis por via judicial.  

Na verdade, desse elemento literal decorre que a venda por arrematação 

judicial é a única forma de venda judicial por ela abrangida. Só que, se for esse o 

sentido do preceito, a regra 16ª do nº 4 do art. 12º do CIMT ficaria esvaziada de 

conteúdo, na medida em que ficariam fora do âmbito da sua aplicação todas as vendas 

de bens penhorados realizadas nos processos de execução fiscal e nos processos de 

execução civil. 

No que concerne aos processos de execução fiscal, o legislador, após um 

período em que o regime-regra da modalidade da venda dos bens objecto de 

execução era a venda através de arrematação em hasta pública, acabou por banir 

essa modalidade de venda do processo de execução fiscal. 
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Com efeito, na versão inicial do Código de Processo das Contribuições 

Impostos (CPCI), a venda dos bens penhorados em processo de execução fiscal era 

feita, em princípio, através de arrematação em hasta pública. 

Todavia, o Decreto-Lei nº 369/88, de 17/10, através da redacção que deu ao 

art. 213º do CPCI, eliminou essa modalidade de venda, pelas seguintes razões que 

constam do seu preâmbulo: 

“As alterações introduzidas pelo presente diploma ao Código de 

Processo das Contribuições Impostos visam eleger a venda de bens por 

meio de proposta em carta fechada como única modalidade de venda 

judicial de bens penhorados, tendo subjacente uma longa e negativa 

experiência, que o regime de venda por arrematação tem revelado. 

Com efeito, a venda por arrematação tem subvertido os fins 

visados pela lei, gerando situações de duvidosa legalidade e lesivas dos 

interesses da Fazenda Nacional, dos executados e dos credores, que 

põem em causa o princípio da igualdade de acesso à aquisição dos bens 

penhorados através da venda judicial. 

Finalmente, espera-se do regime ora introduzido uma maior 

celeridade processual, que se irá reflectir numa mais rápida arrecadação 

das receitas do Estado e numa maior economia de meios”. 

A versão inicial do Código de Processo Tributário (CPT) (aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 154/91, de 23/04), que entrou em vigor em 01/07/1991, continuou a não 

contemplar a venda por arrematação em hasta pública no processo de execução 

fiscal, continuando a venda por meio de propostas em carta fechada a ser a única 

modalidade de venda judicial admitida no processo de execução fiscal (cfr. art. 322º 

do CPT). 

Só a partir da entrada em vigor da redacção que ao art. 322º do CPT veio a ser 

dada pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 47/95, de 10/03, é que passou a ser possível a 

venda dos bens penhorados em execução fiscal através de arrematação em hasta 

pública, se o chefe de finanças entendesse que essa era a modalidade mais adequada 

à natureza dos bens penhorados. 
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Foi essa a versão que, no essencial, passou para a primitiva redacção do CPPT, 

que, no seu art. 248º, continuou a estabelecer como regra a venda por meio de 

propostas em carta fechada, só sendo possível a efectivação de venda por 

arrematação em hasta pública quando o órgão da execução fiscal, em despacho 

fundamentado, entendesse haver manifesta vantagem dada a natureza dos bens 

penhorados e não haver prejuízo para a transparência da operação. 

Todavia, com a redacção que àquele art. 248º do CPPT foi dada pela Lei nº 

15/2001, de 05 de Junho, deixou novamente de ser admissível no processo de 

execução fiscal a venda através de arrematação em hasta pública. 

Também no âmbito do processo de execução civil, por força das alterações que 

aos arts. 882º a 890º do Código de Processo Civil (CPC) foram introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 329-A/95, de 12/12, a venda judicial através de arrematação em hasta 

pública deixou de fazer parte das modalidades de venda nos processos de execução 

iniciados a partir de 01/01/1997, nunca mais tendo vindo essa modalidade de venda a 

ser consagrada na lei processual civil (cfr. art. 886º do CPC, nas versões que lhe foram 

dadas pelo Decreto-Lei nº 329-A/95, de 12/12, pelo Decreto-Lei nº 38/2003, de 08/03, 

pelo Decreto-Lei nº 116/2008, de 04/07, e pelo Decreto-Lei nº 226/2008, de 20/11). 

Bem demonstrativo do sentimento negativo do legislador do Decreto-Lei nº 329-

A/95, de 12/12, quanto a essa modalidade de venda, no preâmbulo desse diploma era 

referido o seguinte: “No que se reporta à venda de bens penhorados /…/, estabelece-

se como forma de venda judicial a venda mediante propostas em carta fechada, 

inspirada no regime já em vigor no Código de Processo Tributário, eliminando-se – por 

razões que obviamente se prendem com a indispensável «moralização» e 

transparência da acção executiva, nesta fase essencial – a arrematação em hasta 

pública /…/”. 

Isto posto, se fosse levada à letra a redacção da 2ª parte da regra 16ª do nº 4 

do art. 12º do CIMT, teríamos de concluir que, na parte em que nela se faz referência 

aos bens “adquiridos mediante arrematação judicial”, essa norma seria mera “lei nos 

livros”, pois os bens penhorados quer no processo de execução comum quer no 

processo de execução fiscal já não podem (e já não podiam quando tal norma foi  
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publicada) ser legalmente adquiridos através dessa forma de venda executiva, em 

virtude de o legislador a ter banido quer do processo de execução fiscal (invocando, 

para tanto, o facto de essa modalidade de venda ter “subvertido os fins visados pela 

lei, gerando situações de duvidosa legalidade e lesivas dos interesses da Fazenda 

Nacional, dos executados e dos credores, que põem em causa o princípio da 

igualdade de acesso à aquisição dos bens penhorados através da venda judicial” – 

cfr. Preâmbulo do Decreto-Lei nº 369/88, de 17/10) quer do processo de execução 

comum (alegando razões de “«moralização» e transparência da acção executiva” – 

cfr. Preâmbulo do Decreto-Lei nº 329-A/95, de 12/12). 

Assim, como é bom de ver, na parte em que se reporta aos bens “adquiridos 

mediante arrematação judicial”, a letra da regra 16ª do nº 4 do art. 12º do CIMT nunca 

foi consentânea com o seu espírito. 

Essa falta de correspondência entre a letra e o espírito da norma constante da 

regra 16ª do nº 4 do art. 12º do CIMT resultou de o legislador do CIMT se ter limitado 

a transpor, quase ipsis verbis, para esse preceito legal, o que dispunha a primeira 

parte da norma do § 1º do art. 19º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do 

Imposto sobre as Sucessões e Doações (CIMSISD), aprovado pelo Decreto-Lei nº 

41969, de 24 de Novembro de 1958, e que foi revogado a partir de 01/01/2004, data 

da entrada em vigor do CIMT (cfr. arts. 31º-3 e 32º-3 do Decreto-Lei nº 287/2003, de 

12/11), sem ter levado em consideração que, de forma diferente do que sucedera 

durante a quase totalidade do tempo de vigência do CIMSISD, a venda dos bens 

mediante arrematação, naquela data em que entrou em vigor o CIMT (01/01/2004), já 

tinha sido eliminada do processo de execução comum e do processo de execução 

fiscal. 

Terá assim de concluir-se que o legislador do CIMT, ao redigir a regra 16ª do 

nº 4 do art. 12º do CIMT nos mesmos termos que constavam de uma norma cuja 

redacção, na parte que aqui importa, tinha 45 anos de vigência (o CIMSISD entrou em 

vigor em 01/01/1959 – cfr. art. 2º do referido Decreto-Lei nº 41969), não teve presente 

as alterações legislativas que haviam ocorrido quanto à modalidade da venda dos 

bens penhorados quer no âmbito do processo de execução fiscal quer no âmbito da 

execução comum. 
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Assim, entendemos que a única forma de aquela regra 16ª do nº 4 do art. 12º 

do CIMT, na parte em que nela se faz referência aos bens “adquiridos mediante 

arrematação judicial”, deixar de ser “letra morta”, será interpretá-la e aplicá-la de 

acordo com o espírito que a ela terá presidido, isto é, com um alcance que se coadune 

com a sua razão de ser.  

No caso, isso implicará estender a outras situações não contempladas na letra 

da lei o regime nela previsto, por mais fortes motivos exigirem e justificarem aquele 

regime, ou seja, deverá ser feita uma interpretação extensiva da referida norma. Como 

refere J. Baptista Machado (Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 2ª 

Reimpressão, Almedina, Coimbra, 1987, pp. 185-186), na interpretação extensiva “o 

intérprete chega à conclusão de que a letra do texto fica aquém do espírito da lei, que 

a fórmula verbal adoptada peca por defeito, pois diz menos do que aquilo que se 

pretendia dizer. Alarga ou estende então o texto, dando-lhe um alcance conforme ao 

pensamento legislativo, isto é, fazendo corresponder a letra da lei ao espírito da lei. 

Não se tratará de uma lacuna da lei, porque os casos não directamente abrangidos 

pela letra são indubitavelmente abrangidos pelo espírito da lei. Da própria ratio legis 

decorre, p. ex., que o legislador se quer referir a um género; mas, porventura fechado 

numa perspectiva casuística, apenas se referiu a uma espécie desse género. […] A 

interpretação extensiva assume normalmente a forma de extensão teleológica: a 

própria razão de ser da lei postula a aplicação a casos que não são directamente 

abrangidos pela letra da lei mas são abrangidos pela finalidade da mesma.”. 

Conforme também refere aquele Autor (ob. cit., p. 186), no âmbito da 

interpretação extensiva, “os argumentos usados pelo jurista para fundamentar a 

interpretação extensiva são o argumento de identidade de razão (arg. a pari) e o 

argumento de maioria de razão (arg. a fortiori). Segundo o primeiro, onde a razão de 

decidir seja a mesma, a mesma deve ser a decisão. De acordo com o segundo, se a 

lei explicitamente contempla certas situações, para que estabelece dado regime, há-

de forçosamente pretender abranger também outra ou outras que, com mais fortes 

motivos, exigem ou justificam aquele regime”. 

Ora, no caso em apreço, a razão de ser da referida norma é a de considerar 

como matéria colectável para efeitos de IMT e de IS o preço do acto ou contrato  



 

ENSINUS – Estudos Superiores, S. A. || NIPC/Matrícula na CRC Lisboa: 500743282 | Capital Social €1500.000,00 

 

 

 

 

respeitante à transmissão onerosa de imóveis, em detrimento do valor patrimonial 

tributário, ainda que este seja superior, sempre que esse preço seja estabelecido 

numa venda feita em condições adequadas a permitir que a ela possam concorrer 

todos quanto estão interessados, e sob o controlo da entidade que promove essa 

venda (v.g., o Tribunal ou o Serviço de Finanças onde corre o processo em que a 

venda é efectuada), dando assim cabal concretização ao princípio da igualdade de 

acesso à aquisição dos bens penhorados através da venda judicial, a que se referia o 

legislador no preâmbulo do referido Decreto-Lei nº 369/88, de 17/10. 

A ratio legis da referida regra 16ª do nº 4 do art. 12º do CIMT é, pois, a de, para 

os efeitos nelas previstos, conferir uma credibilidade acrescida ao preço dos imóveis 

quando a sua transmissão ocorra de determinadas formas – a ponto de, para efeitos 

de IMT e de IS, o fazer prevalecer sobre o valor patrimonial tributário, ainda que este 

seja superior –, e que são, para além daquelas que resultem da sua aquisição ao 

Estado, às Regiões Autónomas ou às autarquias locais, todas as formas de 

transmissão efectuadas em processo judicial executivo – onde se incluem, 

designadamente, as realizadas em processo de execução fiscal, atendendo a que 

também esse processo tem actualmente natureza judicial (cfr. art. 103º-1 da Lei Geral 

Tributária (LGT) e não administrativa, como chegou a ser entendido na vigência do 

CPCI. 

É que, tendo em consideração a actual regulamentação das diversas 

modalidades da venda previstas quer no processo de execução comum (venda 

mediante propostas em carta fechada; venda em bolsas de capitais ou de 

mercadorias; venda directa a pessoas ou entidades que tenham direito a adquirir os 

bens; venda por negociação particular; venda em estabelecimento de leilões; venda 

em depósito público ou equiparado; venda em leilão electrónico – cfr. art. 886º do 

CPC) quer no processo de execução fiscal (venda mediante propostas em carta 

fechada ou por outra das modalidades previstas no CPC – cfr. arts. 248º e 252º do 

CPPT), qualquer dessas modalidades dá mais garantias de que o preço não resulta 

de simulação ou de fraude do que aquelas que eram dadas pela venda através de 

arrematação, que o próprio legislador veio a reconhecer ter tido “uma longa e negativa 

experiência” que subverteu “os fins visados pela lei, gerando situações de duvidosa  
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legalidade e lesivas dos interesses da Fazenda Nacional, dos executados e dos 

credores”, e que pôs “em causa o princípio da igualdade de acesso à aquisição dos 

bens penhorados através da venda judicial.” (cfr. o citado preâmbulo do Decreto-Lei 

nº 369/88, de 17/10). 

Na verdade, mesmo no caso da venda por negociação particular, que, no 

âmbito da vigência do CIMSISD, se questionava se estaria ou não abrangida pela 

norma do § 1º do art. 19º quando aí se fazia referência à “arrematação judicial”, não 

subsistem hoje quaisquer dúvidas na sua inclusão na previsão da regra 16ª do nº 4 do 

art. 12º do CIMT, na medida em que também essa modalidade dá actualmente muito 

mais garantias de que o preço nela estabelecido corresponde ao real do que aquelas 

que eram alcançadas na venda por arrematação judicial (como resulta de o legislador, 

pelas razões que ele próprio refere, ter eliminado essa modalidade de venda no 

processo de execução fiscal e no processo de execução comum, tendo neles mantido 

a venda por negociação particular). 

Assim, quando a regra 16ª do nº 4 do art. 12º do CIMT se reporta aos bens 

“adquiridos mediante arrematação judicial”, da ratio legis dessa norma resulta que o 

legislador se quis referir a todas as modalidades da venda realizada no âmbito de 

processos executivos judiciais – sejam eles processos de execução comum ou fiscal 

(cfr. arts. 886º do CPC e 248º e 252º do CPPT), ou de execução universal, como eram 

os casos da falência (cfr. art. 181º do Código dos Processos Especiais de 

Recuperação da Empresa e de Falência) e como são os casos da actual insolvência 

(cfr. art. 164º do Código da Insolvência e Recuperação de Empresas) –, mas que, 

“numa perspectiva casuística”, apenas se referiu a uma das modalidades da venda (a 

qual, na data em que a norma foi publicada, já tinha, inclusive, sido banida quer do 

processo executivo fiscal quer do processo executivo comum). 

Perante a anacrónica redacção daquela norma, a Administração Fiscal veio 

recentemente tomar posição acerca de tal questão através da Circular nº 22/2009 da 

Direcção de Serviços do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis, do Imposto do Selo, dos Impostos Rodoviários e das Contribuições Especiais 

(DSIMT), de 14/09/2009, em que conclui que “a venda por negociação particular, 

realizada no âmbito de um procedimento judicial, tem o controlo do magistrado  
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competente e é por este sindicada, pelo que, para efeitos da regra 16.ª do nº 4 do 

artigo 12.º do CIMT, integra o conceito de arrematação judicial.”. 

Embora este entendimento seja inteiramente correcto, ele assenta em 

considerandos errados, porquanto, contrariamente ao que é afirmado no ponto 7 

dessa Circular nº 22/2009, a arrematação judicial não é actualmente, como já se 

demonstrou, “uma das formas mais comuns que pode revestir a arrematação”, e não 

consiste “na aquisição de um bem em hasta pública ou através de venda nas 

modalidades descritas no artigo 886.º do CPC e seguintes”, tendo historicamente 

consistido na aquisição de um bem em hasta pública determinada no âmbito de um 

processo judicial.  

Na verdade, enquanto a venda por meio de arrematação judicial constituiu uma 

das modalidades da venda judicial, essa arrematação judicial sempre foi entendida 

como o acto processual da venda judicial, sempre que esta fosse feita sob a forma de 

arrematação em hasta pública, que consistia na colocação em leilão de cada bem ou 

lote e abertura de licitação entre os interessados (cfr. Ana Prata, Dicionário Jurídico, 

5ª ed., Almedina, Coimbra, 2008 (2ª Reimpressão, 2009), pp. 155-156). 

Assim, contrariamente ao que erradamente é referido naquela Circular, a 

arrematação não integra (nem nunca integrou) qualquer uma das modalidades de 

venda que actualmente se encontram previstas no art. 886º do CPC. 

As razões acima referidas para delimitar positivamente o âmbito da regra 16ª 

do nº 4 do art. 12º do CIMT, quando nela se faz referência aos bens “adquiridos 

mediante arrematação judicial”, servem, simultaneamente, para, delimitando 

negativamente tal preceito, excluírem da previsão dessa norma as vendas que não 

sejam efectuadas no âmbito de processos judiciais, ainda que se trate de vendas 

realizadas através de forma semelhante (mas noutro domínio e sem sujeição às 

condições e à disciplina previstas pelo legislador para o caso da venda realizada no 

âmbito de processo judicial) à da venda que era realizada em hasta pública (quando 

esta era uma modalidade da venda judicial), como é o caso, v.g., da venda efectuada 

através de leilão organizado por instituições de crédito. 

Por último, apesar de, por efeito das conclusões da referida Circular, não ser 

de crer que, em termos práticos, os Serviços procedam a liquidações de IMT e de IS  
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nos casos em que o valor patrimonial tributário do imóvel venha a revelar-se superior 

ao valor da venda em processo executivo, não seria despiciendo que o legislador, por 

razões não apenas de boa legística mas também de segurança jurídica, alterasse a 

letra da regra 16ª do nº 4 do art. 12º do CIMT, por forma a fazê-la coincidir com o seu 

espírito. 
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