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Pagamento de dívida prescrita, repetição do indevido e conhecimento oficioso: o lugar do artigo 

175.º do CPPT - anotação ao AcSTA P. n.º 194/07 (Rel.: Jorge Lino), de 19/09/2007 

David Fernandes 

 

I. AcSTA P. n.º 194/07 (Rel.: Jorge Lino), de 19/09/2007 

O pagamento voluntário, feito pelo executado por conta de dívida sob execução fiscal extinta por 

prescrição da obrigação respectiva, não pode fundamentar a devolução ou “repetição do indevido”, pois 

esse pagamento corresponde ao cumprimento de uma obrigação natural. 

 

II. Anotação 

No aresto sob análise o Supremo Tribunal Administrativo revogou a sentença recorrida, na qual se havia 

ordenado a devolução dos tributos pagos para além do prazo de prescrição, sustentando que “o 

pagamento voluntário, feito pelo executado por conta de dívida sob execução fiscal extinta por 

prescrição da obrigação respectiva, não pode fundamentar a devolução ou «repetição do indevido», 

pois esse pagamento corresponde ao cumprimento de uma obrigação natural ”.1 Trata-se de um 

entendimento jurisprudencial assente e reiterado, perfilhado genericamente pela doutrina tributária.2 

Em nosso entender, e sempre com o devido respeito pela posição supra explanada, não é absolutamente 

líquido que se deva aplicar à obrigação tributária, no que à prescrição respeita, o regime atinente às 

obrigações jurídico-privadas. Em particular, temos dúvidas quanto a saber se a recondução à tese da 

obrigação natural se coaduna com o cariz garantístico amplamente reconhecido à prescrição tributária, 

matéria essa, aliás, que pretendemos retomar em local e momento adequados.  

A presente exposição apenas pretende abordar, à luz de uma decisão judicial concreta, um dos aspectos 

nucleares do regime da prescrição tributária – o art.175.º do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário (CPPT), normativo que estabelece a regra segundo a qual a prescrição tributária (assim como 

a duplicação de colecta) é de conhecimento oficioso pelo órgão de execução fiscal ou, subsidiariamente, 

pelo juiz3.  

 
1 O Acórdão sob análise é pesquisável por data em www.dgsi.pt. 
2 Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição Tributária, Notas Práticas, 1ª Edição, Áreas, Lisboa p.24 
3 Dispõe o art.175.º do CPPT: “ A prescrição ou duplicação de colecta serão conhecidas oficiosamente pelo juiz se o órgão 
de execução fiscal que anteriormente tenha intervindo o não tiver feito”. A letra da norma carece de uma análise exegética, 
a qual nos propomos efectuar em momento e local próprios. 

http://www.dgsi.pt/
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Cumpre desde logo notar que bem diferente é o regime previsto no art. 303.º do Código Civil (C.C.). 

Tal preceito determina que “o tribunal não pode suprir, de ofício, a prescrição; esta necessita, para ser 

eficaz, de ser invocada (...) por aquele a quem aproveita (...)”. A letra das normas em questão é 

absolutamente distinta, apontando para soluções opostas. Como tal, “a prescrição não importa, ipso 

jure, a extinção do direito”. 4 Ora, a contrario sensu, os efeitos da prescrição tributária devem 

considerar-se como operando ope legis.  

Na sua decisão, o tribunal afirmou que “atenta a voluntariedade do pagamento realizado, a pretensão 

de «repetição do indevido» no caso traduz uma posição de venire contra factum proprium ofensiva dos 

princípios da confiança e da boa-fé”. Cremos que o regime civil influenciou, determinantemente, a 

argumentação plasmada no aresto. Bem se compreenderia a lógica do venire contra factum proprium 

se a lei fizesse depender os efeitos da prescrição tributária da sua invocação pelo contribuinte. Sucede, 

porém, como tivemos já oportunidade de constatar, que tal não se verifica. Diga-se, aliás, que parece 

violar o princípio da boa-fé (art. 266.º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa e  art. 6.º-A n.º 2, 

al. a) do Código de Procedimento Administrativo) e o princípio da colaboração (art.59.º da Lei Geral 

Tributária e artigos 48.º e 49.º do CPPT) a negação da restituição do que foi pago, com fundamento na 

espontaneidade da prestação, quando tal pagamento decorre do não conhecimento da prescrição – em 

rigor, do não exercício de uma competência legal.   

Mas que dizer acerca dos efeitos decorrentes da prescrição? A questão é incontornável, na exacta medida 

em que releva para o caso em análise, como pode ainda colocar-se a situação de o contribuinte procurar 

proceder ao pagamento depois de conhecida a prescrição – situação essa, diga-se, meramente 

académica, mas vital no que concerne à determinação dos efeitos prescricionais. 

No caso sub judice, o tribunal, após elencar o contexto factual que considerou como provado, começou 

por aludir aos efeitos jurídicos regulados no n.º1, do art. 304.º do C.C., afirmando que “uma vez 

completada a prescrição da obrigação, o devedor tem a faculdade de recusar o cumprimento da 

prestação ou de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito”. E, em sede de direito 

constituído, dificilmente poderia a análise dos efeitos prescricionais fundar-se num outro preceito, 

porquanto inexiste, na legislação tributária, normativo que regule especificamente os efeitos da 

 
4 PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, Código Civil Anotado, Volume I, 4ª Edição, Coimbra Editora, pp.275-276 



 

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

 

prescrição. Logo, como é bom de ver ao longo de todo o acórdão, confrontado que foi com uma questão 

controvertida conexa com a prescrição tributária, o tribunal alicerçou o seu iter argumentativo no C.C..  

Este é um aspecto particularmente pertinente, na medida em que reflecte um entendimento implícito 

que se traduz na existência de uma relação de especialidade entre a prescrição civil e a prescrição 

tributária. Foi precisamente com base na doutrina de direito privado que se defendeu a extinção da 

dívida como vínculo jurídico “uma vez decorrido o prazo prescricional (...), [pelo que] se o devedor 

cumprir espontaneamente, a prestação corresponde ainda a um dever de justiça, visto que a extinção 

do vínculo jurídico se dá por motivos de certeza das relações e de segurança, que não afectam, no 

plano da justiça, a posição dos anteriores interessados”. Foi também sob a influência da matriz 

civilística que o tribunal entendeu que “a prestação não deixa de ser espontânea (...) pelo simples facto 

de o respectivo pagamento ter sido operado «coercivamente» em processo executivo”, para os efeitos 

do n.º 2 do art. 304.º e do n.º 2 do art. 403.º, ambos do C.C.. 5 

Uma vez delineado o quadro contextual, cumpre indagar se a diferença relativamente às regras atinentes 

à invocação da prescrição é susceptível de influir directamente nos respectivos efeitos jurídicos. Melhor 

explicitando, será possível sustentar que o art.175.º do CPPT afasta, por inerência, a aplicabilidade do 

regime das obrigações naturais quanto às dívidas tributárias?  

Em abono da verdade, duvidamos que o normativo referido seja capaz de, por si só, alcançar esse 

resultado. Mas recusamo-nos a aceitar que seja fruto do mero acaso, pelo que importa determinar qual 

a teleologia que lhe subjaz. O cânone histórico de interpretação, na qualidade de ponto de partida, 

permite aferir um claro afastamento entre os regimes prescricionais civil e tributário. Em rigor, a 

sucessão de regimes legais tributários deu lugar à regra do conhecimento oficioso, por oposição a regras 

à luz das quais o contribuinte deveria invocar o instituto para beneficiar dos seus efeitos (e.g., Código 

de Processo das Contribuições e Impostos). Foi no âmbito das alterações introduzidas pelo Código de 

Processo Tributário que foram suprimidas as situações que caracterizavam a invocação da prescrição 

como sendo um verdadeiro ónus que impendia sobre o contribuinte.6 A actual redacção do art. 175.º do 

CPPT, muito similar à sua antecessora, não consagra um ónus; nem tão pouco parece ser de aceitar que 

 
5 É legítimo afirmar que a “espontaneidade” deriva da ausência total de coacção, lícita ou não, sendo certo que o 
ordenamento jurídico se refere, no art. 403.º do C.C., a “toda a coacção”. Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição 
Tributária, Notas Práticas, 1ª Edição, Áreas, Lisboa, pp.25-28. 
6 LIMA GUERREIRO e SILVÉRIO DIAS MATEUS, Código de Processo Tributário, Edifisco, 2ª Edição, pág. 291 
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o faça a alínea d), do art. 204.º do CPPT, ao configurar a prescrição como fundamento de oposição à 

execução.  

A propósito do conhecimento oficioso da prescrição, pese embora com referência a um regime legal 

revogado, pode ler-se na revista Ciência e Técnica Fiscal: “o princípio do conhecimento oficioso da 

prescrição da dívida de natureza fiscal tem a sua razão de ser no interesse público de tornar certa e 

estável a situação económica do contribuinte – que é fundamento da própria prescrição. Será coerente 

com tal interesse – que é um interesse legal – que o Estado, credor do imposto, tome a iniciativa de 

declarar a extinção do seu direito”. 7 É este, porventura, um meio de garantir alguma paridade numa 

relação jurídica que é, geneticamente, desigual. Embora admitamos que a desigualdade da relação 

jurídico-tributária não seja fundamento para toda e qualquer pretensão, pode muito bem ser considerada 

no âmbito da problemática em análise.  

No fundo, ao negar-se a restituição do tributo pago para além do prazo de prescrição, com base na sua 

voluntariedade ou espontaneidade, está a admitir-se que o contribuinte deve conhecer da prescrição – 

i.e., se dela quer beneficiar deve invocá-la, abstendo-se imperativamente de pagar em caso de dúvida 

quanto aos pressupostos da prescrição, sob pena de ver negado o pedido de restituição. Em abono da 

verdade, a verificação de todos os pressupostos conducentes ao decurso efectivo do prazo prescricional 

não só se reveste de alguma complexidade – as mais das vezes decorrente da sucessão de leis no tempo 

–, como podem ainda tais pressupostos serem tidos como factos controvertidos. Ora, o Procedimento e 

Processo Tributário encontram-se estruturados sob a égide do princípio do solve et repete. São pontuais, 

e sempre devidamente assinalados na lei, os desvios a esta pedra basilar, caracterizada pela satisfação 

do crédito não prejudicar o recurso aos meios tutelares, graciosos ou judiciais, ao dispor do contribuinte.  

Sempre se poderá contrapor, afirmando que a prescrição não traduz um problema de (i)legalidade, mas 

tão somente um problema de exigibilidade. Mas será razoável que, tendo o contribuinte dúvidas quanto 

ao decurso do prazo prescricional – sobretudo atendendo às causas suspensivas do prazo e à sucessão 

de regimes legais a esse respeito – e procedendo ao pagamento do imposto, se veja na impossibilidade 

de exigir a repetição do que, afinal, não lhe era exigível, ainda que tal pagamento seja voluntário? Na 

senda do que defende o tribunal, poderá dizer-se que “se o devedor ignorava que a dívida estava 

prescrita (...) a lei não permite a repetição da prestação como se não fosse devida”? No entanto, se o 

 
7 in Ciência e Técnica Fiscal, n.º 181-182, p.40, ANTÓNIO MANUEL CARDOSO DA MOTA, Aspectos Processuais do Pagamento do 
Imposto 
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devedor ignorava que uma determinada liquidação era ilegal, tendo procedido ao pagamento do 

respectivo tributo, dúvidas não subsistem quanto à possibilidade de recurso aos meios graciosos e 

judiciais – ou seja, o pagamento do tributo não preclude a possibilidade de sindicar a eventual 

ilegalidade da sua liquidação. Haverá, em tudo isto, uma coerência sistemática à luz dos princípios 

estruturantes que enformam a relação jurídico-tributária? Duvidamos. 

Devemos tomar em linha de conta que, contrariamente ao que sucede nas relações de direito privado, a 

prescrição operante em direito tributário pressupõe uma situação de incumprimento cruzado ou dual8. 

Queremos com isto dizer que a prescrição do tributo exige a verificação simultânea de dois factos, a 

saber: (i) o incumprimento do devedor em proceder ao pagamento do tributo a que se encontrava 

adstrito; (ii) a omissão da Administração em lançar mão dos mecanismos de execução dos créditos 

tributários, mecanismos esses que lhe são atribuídos por lei, i.e., a sua não actuação ao abrigo das 

competências executivas legalmente previstas. Tal omissão constitui elemento adicional relativamente 

à prescrição operante em direito civil, sobretudo porque aí nos movemos no campo da disponibilidade 

dos direitos em jogo.  

Importa notar que o princípio geral é o da repetição do indevido. O Supremo Tribunal Administrativo 

tem entendido que “a repetição do indevido é um princípio geral de direito, que em Direito Público se 

inscreve como corolário do respeito e garantia do estado de direito democrático (art.2º da C.R.P) e da 

justiça como desígnio social da República – art.1.º C.R.P. – e forma de actuação dos sujeitos da relação 

jurídico-administrativa (...)”.9  Logo, pode sustentar-se que qualquer desvio a este princípio geral deve 

ter inscrição clara e inequívoca no conjunto normativo que regula as relações de Direito Público.  

Em síntese, entendemos que, no mínimo, existe espaço para problematizar a questão como, de resto, 

sucedeu no ordenamento jurídico espanhol10. É que, bem vistas as coisas, o art.175.º do CPPT constitui 

uma norma atributiva de competência que o órgão de execução fiscal e, subsidiariamente, o juiz não se 

devem abster de exercer. Ora, não tendo sido observado um comando legal, será coerente negar a 

repetição do que foi pago, por alusão a “um dever de justiça, visto que a extinção do vínculo jurídico se 

dá por motivos de certeza das relações e de segurança, que não afectam, no plano da justiça, a posição 

 
8 Mais do que rigorosa de uma perspectiva técnica, a expressão pretende ser impressiva.  
9 Ac. STA, proc. 02037/02, de 06-10-2005 e Ac. STA, proc. 0328/02, de 06-12-2005, ambos pesquisáveis por data em 
www.dgsi.pt., como aliás sucede em Direito Privado, como resulta do n.º1, do art.476.º do Código Civil. 
10 O qual prevê, actualmente, que a prescrição tributária extingue a dívida tributária, devendo ser conhecida oficiosamente, 
mesmo que a dívida já tenha sido paga – artigo 69.º da Ley General Tributaria.  

http://www.dgsi.pt/
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anterior dos interessados”? Embora deva dizer-se que, de jure constituto, solução diversa é difícil de 

equacionar e sustentar, consideramos premente que o legislador regule de forma directa e inequívoca a 

presente problemática, mormente no que respeita aos efeitos jurídicos da prescrição tributária.  

 
  


