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As alterações introduzidas pela Lei n.º 13/2016, de 23/5, no Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT) e na Lei Geral Tributária e as suas repercussões no concurso 
de credores no caso de venda de imóvel destinado a habitação própria e permanente na 
execução fiscal1 

Ensaia-se uma resposta à pergunta sobre se a administração fiscal pode apresentar-se a 
reclamar créditos fiscais no âmbito de processos de execução comum na hipótese de a casa de 
morada de família ter sido primeiramente penhorada num processo de natureza não fiscal e, na 
eventualidade de uma resposta afirmativa, se aquele imóvel pode ser vendido no âmbito de um 
processo de execução fiscal em que a penhora seja mais antiga, no caso de a Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT) concorrer com outros devedores do executado. 

 

1. Objeto das alterações introduzidas pela Lei n.º 13/2016, de 23/5 

A Lei n.º 13/2016, de 23/5, tem por escopo a proteção da casa de morada de família para 
impedir situações de desestruturação familiar em consequência da venda forçada da habitação 
própria, quase sempre associadas a contextos de desagregação social motivados pelo 
desemprego ou pela fragilidade socioeconómica dos agregados familiares, ocorrendo essa 
venda por vezes em razão de quantias irrisórias face ao valor do imóvel. Sendo este o desígnio 
ou intencionalidade da lei, vamos procurar demonstrar neste trabalho que a solução legal 
encontrada ficou muito aquém do objetivo inicial, dado que mantém desprotegidos os cidadãos 
ou agregados familiares a quem o legislador queria socorrer e também beneficia quem não tem 
de acorrer a situações de emergência social. 

 

2. Âmbito de aplicação subjetivo 

O diploma em análise (Lei n.º 13/2016, de 23/5) estabelece restrições à venda executiva 
de imóvel destinado exclusivamente a habitação própria e permanente do devedor ou do seu 
agregado familiar no âmbito de processos de execução fiscal (cf. art. 1.º deste diploma). 

A análise subsequente postula que se definam alguns conceitos. Um deles é 
precisamente o conceito de casa de morada de família do executado. É o próprio legislador que, 
na parte final do art. 1.º do mencionado diploma legal, em complemento com o disposto no n.º 2 
do art. 244.º do CPPT, fornece parâmetros de concretização do que deve entender-se por casa 
de morada de família, para efeitos do regime estabelecido por aquela lei, quando exige que o 
imóvel se destine à habitação própria e permanente do executado. 

Deste inciso legal destacam-se três elementos de caracterização: i) o imóvel deve 
destinar-se ao fim habitacional e estar exclusivamente afeto a esse fim; ii) o imóvel deve 
pertencer ao executado; iii) o imóvel deve ser o local de habitação efetiva do executado ou do 
seu agregado familiar.  

                                                           
1 Texto que serviu de apoio à intervenção no II Congresso Nacional de Processo Civil – “A prática da teoria nos 
tribunais” – realizado no dia 23 de fevereiro, no Auditório Olaias Park Hotel Lisboa. 
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2.1. O primeiro requisito não apresenta particulares dificuldades de análise: o uso do 
prédio deve corresponder ao uso residencial, ficando excluídos os imóveis destinados a outros 
fins ou não afetos exclusivamente ao fim habitacional.  

 

2.2. Quanto ao segundo requisito, cumpre referir que não está abrangido pelo regime 
específico implementado pela Lei n.º 13/2016 apenas o imóvel cuja propriedade se encontra 
registada exclusivamente em nome do sujeito passivo do imposto devido quando este for o 
executado. A expressão utilizada pelo legislador (habitação própria) não afasta as situações de 
contitularidade de direitos, como a compropriedade e a comunhão conjugal. No caso de, entre o 
momento do vencimento do imposto e o momento da penhora, o imóvel ter sido alienado com 
reserva de propriedade [desde que a cláusula da reserva da propriedade tenha eficácia erga 
omnes, nos termos do n.º 2 do art. 409.º do CCiv, e tiver sido registada antes de qualquer 
penhora, arresto ou direito real de garantia sobre o imóvel em causa], ou ter sido sobre esse 
imóvel constituído um direito de usufruto ou um direito de uso e de habitação, incumbe ao 
comprador com reserva de propriedade, ao usufrutuário do imóvel ou ao titular do direito de uso 
e habitação, consoante os casos, a defesa dos direitos de que são titulares através da dedução 
de embargos de terceiro (cf. art. 342.º, n.º 1, do nCPC e art. 237.º e 238.º do CPPT), tanto mais 
que, por regra, a estes sujeitos incumbe o pagamento de impostos e quaisquer outros encargos 
que incidam sobre o rendimento desse imóvel (cf. art. 1474.º e 1489.º, n.º 1, do CCiv).  

No caso do comprador com reserva de propriedade, apesar de ainda não ser proprietário, 
pode ainda assim usar os meios de defesa possessória, por ter havido tradição da coisa, mesmo 
contra os credores do vendedor, incluindo a Autoridade Tributária e Aduaneira, como forma de 
obstar à penhora do imóvel, devido à oponibilidade da expetativa de aquisição do transmissário e 
com fundamento na qualidade de possuidor uti dominus. Se o sujeito passivo de imposto for o 
comprador, o imóvel não pode ser penhorado, dado que ainda não lhe pertence. 

Com efeito, quando os factos jurídicos que determinam a sua constituição, 
reconhecimento ou aquisição constem de registo anterior a penhora, arresto ou direito real de 
garantia, os direitos do usufrutuário e do usuário são eficazes em relação à execução, por não 
ser aplicável o regime de inoponibilidade situacional determinado pelo art. 819.º do Código Civil. 
Só se extinguem pela venda executiva os direitos reais de gozo constituídos ou registados em 
data posterior à penhora, arresto (prévio) ou garantia real exercida na execução (cf. art. 824.º, n.º 
2, do CCiv). Por sua parte, o alienante beneficiário da cláusula de reserva da propriedade e o 
adquirente no mesmo contrato não veem os respetivos direitos extintos quando a cláusula tiver 
sido registada em momento anterior a qualquer penhora, arresto (preventivo) ou garantia real (cf. 
art. 824.º, n.º 2, do CCiv). O mesmo se diga quanto ao beneficiário da promessa de compra e 
venda com eficácia real, desde que o registo da promessa tenha ocorrido em momento anterior a 
qualquer penhora, arresto (preventivo) ou garantia real (cf. art. 413.º, n.º 1, do CCiv, 2.º, n.º 1, al. 
f) e n), 5.º e 6.º do CRegP).  

Uma vez que os direitos do adquirente com reserva de propriedade, do beneficiário da 
promessa com eficácia real e do usufrutuário são oponíveis à execução – por conseguinte não 
são transmitidos para o adquirente na venda executiva, nem se extinguem com a venda 
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executiva –, então há que entender que estes sujeitos beneficiam do regime de proteção 
estabelecido pela Lei n.º 13/2016 quando sejam eles os sujeitos passivos do imposto devido e 
seja penhorado no âmbito de processo de execução fiscal o direito de que são titulares, 
mediante reclamação da decisão de prosseguimento da venda tomada pelo órgão da execução 
fiscal, a apresentar perante o tribunal tributário de 1.ª instância (cf. art. 276.º do CPPT). Também 
pode suceder que a Autoridade Tributária e Aduaneira beneficie de hipoteca legal anterior ao 
registo do direito real de gozo. Nesta situação, e se a penhorada tiver por objeto apenas a nua 
propriedade, o Estado pode requerer a extensão da penhora à totalidade do objeto da sua 
garantia para que a venda possa também abranger o usufruto. Se isto suceder, o usufrutuário 
tem de ser citado com base no art. 54.º, n.º 2 e 735.º, n.º 2 do nCPC (aplicáveis ex vi do disposto 
no art. 2.º, al. e) do CPPT), e no art. 818.º, 1.ª parte do CCiv, para tomar a posição de executado 
no processo (cf. Prof. LEBRE DE FREITAS, A Acção Executiva Depois da reforma da reforma, 
5.ª edição, Coimbra Editora, 2009, p. 337-338; e Prof. CASTRO MENDES, Acção Executiva, 
edição AAFDL, 1980, p. 184-187).     

No caso do direito de uso e habitação, este é simplesmente impenhorável (cf. art. 1488.º 
do CCiv, e art. 736.º, al. a), do nCPC). 

Sendo assim, há que entender que o segundo requisito não deve ser interpretado 
restritivamente, abrangendo apenas as situações em que a propriedade do imóvel penhorado 
pelo fisco se encontra registada sem restrições em nome do sujeito passivo do imposto devido 
quando o mesmo for o executado. Ficam, contudo, excluídas as situações de constituição de 
direitos pessoais de gozo (ex.: arrendatário, comodatário) e as situações de possuidor uti 
dominus (ex.: adquirente sem registo da cláusula de reserva da propriedade, o beneficiário da 
promessa de compra e venda sem eficácia real, desde que naturalmente estes sujeitos sejam 
possuidores em nome próprio), beneficiando todos das normas e dos princípios que conferem 
proteção possessória (contencioso possessório).  

No entanto, quanto ao beneficiário da promessa com eficácia meramente obrigacional, é 
preciso ressalvar a hipótese de ter sido instaurada ação de execução específica e de esta ter 
sido registada antes do registo da penhora (art. 3.º, n.º 1, al. a) e c), e 6.º, n.º 3, do CRegP), caso 
em que, salvo melhor opinião, o promitente-comprador, sendo este sujeito passivo do imposto, 
também beneficia do impedimento legal à realização da venda de imóvel afeto a habitação 
própria e permanente. Noutras palavras, o direito do executado sobre a casa de morada de 
família tem de possuir eficácia erga omnes.  

 

2.3. No que se refere ao terceiro requisito – o imóvel deve corresponder ao local de 
habitação permanente do executado –, o regime de proteção abrange a casa de habitação onde 
o executado reside habitualmente, sendo esta o centro da organização doméstica e social do 
executado ou do seu agregado familiar. A proteção conferida pela Lei n.º 13/2016 subsiste 
mesmo quando o imóvel deixou de ser o local habitado pelo executado, mas desde que esse 
imóvel permaneça afeto exclusivamente à residência efetiva e permanente do seu agregado 
familiar, como sucede, por exemplo, nas situações em que o executado trabalha no estrangeiro, 
emigrou mas o cônjuge ou os filhos permanecem na habitação, bem como no caso de rutura 
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familiar, por motivo de divórcio ou separação, mas em que os filhos continuam a utilizar a casa, 
sem prejuízo do direito atribuído ao cônjuge residente nos termos do art. 1793.º do CCiv e que 
este pode defender através de embargos de terceiro.  

A Lei n.º 13/2016 não estabelece um conceito específico do que se deve entender por 
agregado familiar do executado. Isto significa que há que apelar ao sentido comummente aceite, 
ou seja, que esse conceito abrange todas as pessoas que vivam com o executado em economia 
doméstica comum, seja unido de facto, parente ou afim, ou que com o executado viviam em 
economia comum no momento em que ele deixou de residir no imóvel. Em suma, o conceito de 
agregado familiar abrange aquelas pessoas que com o executado convivam em economia 
doméstica comum, incluindo a pessoa que com ele viva em união de facto. 

 

3. Âmbito de aplicação objetivo  

Nos projetos do PS, Bloco de Esquerda e PCP constava que o impedimento à retirada da 
casa de morada de família vigorava tanto para os cidadãos com dívidas ao fisco como para os 
cidadãos com dívidas à Segurança Social. No texto final vingou apenas a proibição da venda da 
habitação permanente de uma família quando a casa está sob a penhora da Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT), por modo que o regime específico implementado através da Lei n.º 
13/2016 não se aplica à cobrança de créditos do Instituto da Segurança Social, I.P. 

 

4. Natureza da medida implementada  

4.1. A reforma do processo civil de 2013 estabeleceu restrições à venda de imóveis 
quando esta diga respeito à casa de habitação onde o executado reside habitualmente, tendo-o 
feito em diversos domínios da tramitação da ação executiva comum, quer no caso de execução 
provisória (cf. art. 704.º, nº 4, do nCPC), quer quando hajam sido recebidos embargos de 
executado sem efeito suspensivo sobre a execução (cf. art. 733.º, nº 5, do nCPC) e ainda 
quando haja sido deduzida oposição à penhora do imóvel (cf. art. 785.º, nº 4, do nCPC). No 
código anterior, a única medida prevista de proteção da casa de morada de família (e que se 
assemelha a uma regra de penhorabilidade subsidiária objetiva) encontrava-se prevista no art. 
834.º, n.º 2, do CPC/61, e atualmente no art. 751.º, n.º 3, do nCPC, e destina-se a assegurar a 
observância do princípio da proporcionalidade da penhora. 

Na base destas soluções legais está a perceção pelo legislador de que é necessário 
assegurar o direito fundamental de natureza programática à habitação, tanto mais que a lei de 
processo executivo comum não estabelece especiais limitações quanto à penhora da casa de 
morada de família, designadamente não exclui a penhora de bens imóveis em função do valor da 
obrigação exequenda quando haja outros bens penhoráveis.  

 

4.2. A Lei n.º 13/2016, aparentemente, pretende conferir uma maior proteção para a casa 
de morada de família do que a prevista pelo Código de Processo Civil.  
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Várias soluções eram possíveis, como a previsão de uma regra de impenhorabilidade de 
direito processual, tornando a casa de morada de família isenta de penhora – 
independentemente da percentagem do valor da dívida fiscal no valor patrimonial do imóvel ou 
em função dessa percentagem –, ou a previsão de uma regra de penhorabilidade subsidiária 
objetiva, ou estabelecendo uma limitação especial quanto à penhora do imóvel quando a 
obrigação exequenda tenha um valor diminuto independentemente de existirem outros bens 
penhoráveis do devedor.  

Nenhuma destas soluções foi opção pelo legislador, que preferiu estabelecer um 
impedimento à realização da venda da casa de morada de família. Este impedimento legal 
encontra-se previsto no n.º 2 do art. 244.º do CPPT, na redação introduzida pela Lei n.º 13/2016.  

Dispõe aquele normativo que “não há lugar à realização da venda de imóvel destinado 
exclusivamente a habitação própria e permanente do devedor ou do seu agregado familiar, 
quando o mesmo esteja efetivamente afeto a esse fim.” No entanto, o impedimento legal à 
realização da venda não é absoluto.  

Não existe obstáculo à realização da venda nas seguintes situações:  

i) Quando o valor tributável do imóvel penhorado se enquadrar, por referência à data da 
penhora, na taxa máxima prevista para a aquisição de prédio urbano ou de fração autónoma de 
prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, em sede de imposto 
sobre as transmissões onerosas de imóveis, ou seja, € 574.323,00 (cf. art. 244.º, n.º 3, do CPPT, 
e art. 17.º, n.º 1, al. a), do CIMT). Nesta hipótese, a venda só pode ocorrer um ano após o termo 
do prazo de pagamento voluntário da dívida mais antiga (cf. art. 244.º, n.º 4, CPPT). 

Parece-nos iníquo, na perspetiva de uma justiça fiscal distributiva, que só seja atendível o 
valor tributável do imóvel no momento da penhora. Se é certo que, na maioria das vezes, a 
tendência é para a desvalorização do imóvel, não é menos verdade que casos existem em que 
pode dar-se um fenómeno inverso. Basta pensar na valorização do imóvel, na pendência do 
processo de execução fiscal, decorrente da realização de benfeitorias (uma piscina) ou de 
infraestruturas e equipamentos públicos na área da sua localização. Quer dizer: se o imóvel 
entretanto se valorizasse, deveria ser admissível a concretização da venda na execução fiscal, 
sendo esta mais uma exceção ao impedimento legal de realização da venda. 

Por outro lado, cumpre salientar que o impedimento legal à realização da venda de imóvel 
afeto a habitação própria e permanente também cessa quando o valor acumulado da dívida 
fiscal (independentemente da natureza dos impostos por liquidar) do mesmo devedor for superior 
ao valor do escalão máximo do imposto sobre as transmissões onerosas de imóveis, ou seja, 
€574.323,00. Esta interpretação corresponde à teleologia da Lei n.º 13/2016, dado que, para 
além de ir ao encontro da ideia inicial do legislador – a proibição das execuções fiscais sobre a 
casa de morada de família relativamente a dívidas de valor inferior ao valor do bem executado –, 
esta interpretação impede fraudes à lei, evitando que contribuintes com elevado poder 
económico se demitam simplesmente de pagar impostos, colocando-se intencionalmente ao 
abrigo da proteção concedida por aquele diploma. Com efeito, o contribuinte que ocultasse parte 
dos seus rendimentos ao sistema económico e ao fisco, em particular, e convertesse o seu 
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património numa única residência – não sujeita à taxa máxima prevista para as transmissões 
onerosas de imóveis – poderia decidir quais os impostos que paga, e, no limite, não pagar 
qualquer imposto em vida, tudo se passando como se a obrigação fiscal tivesse a caracterização 
das obrigações sujeitas a cláusula cum voluerit (o devedor cumprirá quando quiser). Nas 
obrigações com esta natureza, o cumprimento da obrigação fica sujeito a um prazo coincidente 
com a vida do devedor, dado que o cumprimento só pode ser exigido depois da sua morte (cf. 
art. 778.º, n.º 2 do CCiv). 

Não se ache que a medida implementada através da Lei n.º 13/2016 se destina a tolerar o 
não pagamento de impostos, permitindo que o devedor permaneça na habitação enquanto a 
dívida permanecer. Esta afirmação não é mais do que uma pura ilusão, como se vai procurar 
esclarecer.  

ii) O impedimento legal também não é operante quando o executado autorizar a realização 
da venda, podendo o requerimento ser apresentado em qualquer momento do processo de 
execução fiscal (cf. art. 244.º, n.º 6, do CPPT);  

iii) Cessa igualmente o impedimento legal à realização da venda quando, na pendência do 
processo de execução fiscal, o imóvel deixar de estar destinado exclusivamente a habitação 
própria e permanente do devedor ou do seu agregado familiar. A maioria das vezes, esta 
situação só ocorrerá em razão da morte do próprio devedor.  

 

4.3. O impedimento legal previsto no n.º 2 do art. 244.º do CPPT não só constitui 
obstáculo à realização da venda, como não permite atender ao valor do imóvel penhorado para o 
cálculo dos bens previsivelmente suficientes para o pagamento da dívida exequenda e 
acréscimos legais (extensão da penhora), enquanto se mantiver o impedimento à realização da 
venda (cf. art. 244.º, n.º 5, e 217.º do CPPT). Mas já não impede a prossecução da penhora e 
venda dos demais bens do devedor. 

O impedimento legal à realização da venda de imóvel afeto a habitação própria e 
permanente não obsta, pelo menos teoricamente, a que a penhora comece pela casa de morada 
de família, quando o valor pecuniário dos demais bens do devedor não se mostre adequado ao 
montante do crédito do exequente, ficando, no entanto, essa penhora sujeita às condições 
previstas no artigo 244.º do CPPT (cf. art. 219.º, n.º s 1 e 5, do CPPT).  

 

4.4. De acordo com o art. 1.º da Lei n.º 13/2016, este diploma protege a casa de morada 
de família, proibindo a venda deste imóvel em processo de execução fiscal, independentemente 
do valor e da origem da dívida fiscal.  

No entanto, a solução legislativa não é indiferente ao compromisso entre a salvaguarda do 
direito à habitação e a necessidade de acautelar os direitos de crédito fiscais. Este equilíbrio é 
alcançado da seguinte forma: é permitida a penhora da casa de morada de família, mas a 
Autoridade Tributária fica impedida de proceder à venda do imóvel no âmbito da execução por si 
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instaurada. A penhora não é proibida; o que é proibido é a venda. Isto significa que a venda 
executiva fiscal fica suspensa quando é feita por iniciativa da Autoridade Tributária, ou seja, 
quando a venda é realizada para satisfação de um crédito fiscal. O devedor permanece na 
habitação enquanto permanecer o impedimento legal à realização da venda do imóvel (cf. art. 
4.º, n.º 1, da Lei n.º 13/2016). 

Em suma, é possível a penhora de imóvel destinado exclusivamente a habitação própria e 
permanente do devedor ou do seu agregado familiar, ainda que o mesmo esteja efetivamente 
afeto a esse fim; mas é proibida a venda quando esta é realizada para satisfação de um crédito 
fiscal. Noutras palavras, o impedimento legal à realização da venda daquele imóvel só opera 
quando a garantia real (em sentido impróprio) invocada pela administração fiscal for a penhora. 
Esta afirmação é a chave para a resolução do nosso problema, como veremos adiante. 

 

5. Admissibilidade do concurso de credores na penhora da casa de morada de 
família 

5.1. Encontrando-se a casa de morada de família penhorada no âmbito de um processo 
de execução fiscal, o agente de execução deve sustar quanto a esse imóvel o processo 
executivo comum em que a penhora tiver sido posterior. É a regra que resulta do n.º 1 do art. 
794.º do nCPC. Em tal situação, o credor da execução comum tem o ónus de reclamar o 
respetivo crédito no processo de execução fiscal, com base na garantia prevista no art. 822.º, n.º 
1, do CCiv, se aquele credor não dispuser de garantia real anterior. Se o mesmo credor ainda 
não tiver sido citado no processo em que a penhora seja mais antiga, aquele dispõe do prazo de 
15 dia, a contar da notificação da sustação, para reclamar o seu crédito (cf. art. 794.º, n.º 2, do 
nCPC).  

No entanto, como compatibilizar o art. 794.º, n.ºs 1 e 2, do nCPC com o art. 244.º, n.º 2, 
do CPPT? Noutros termos, estabelecendo este último diploma legal restrições à venda no âmbito 
de processos de execução fiscal de imóvel que seja habitação própria e permanente do 
executado ou do seu agregado familiar, deve, ainda assim, o agente de execução sustar a 
execução comum quanto àquele imóvel?  

Como já se salientou, o impedimento legal à realização da venda na execução fiscal 
estabelecido pelo n.º 2 do art. 244.º do CPPT não é absoluto, pelo que bem pode suceder que, 
em qualquer momento, esse impedimento possa cessar, por o executado ter requerido a 
realização da venda ou o imóvel ter deixado de estar destinado exclusivamente a habitação 
própria e permanente do devedor ou do seu agregado familiar.  

Todavia, na maioria das vezes, manter-se-á o impedimento legal à realização da venda da 
casa de morada de família.  

Antes de prosseguir na nossa análise, cumpre esclarecer que a proibição de venda da 
casa de morada de família não implica a preclusão da garantia real ou do grau de preferência no 
pagamento de que a administração fiscal possa beneficiar, considerando além do mais que o 
prazo de prescrição legal se suspende durante o período de impedimento legal à realização da 
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venda de imóvel afeto a habitação própria e permanente do devedor (cf. art. 49.º, n.º 4, al. d), da 
LGT).  

Como já se disse, a solução legislativa procura equilibrar a salvaguarda do direito à 
habitação com a proteção dos direitos de crédito fiscais, na medida em que o mecanismo criado 
não impede a penhora mas suspende a venda da casa de morada de família por iniciativa da 
Autoridade Tributária. Não se verifica, pois, uma sobreposição do direito à habitação do cidadão 
e da família, consagrado no art. 65.º da CRP, aos direitos de crédito do Estado. Nem esta 
interpretação é admissível à luz da Constituição da República Portuguesa, dado que o direito à 
habitação não se confunde com o direito a ter casa própria (cf. art. 62.º da CRP). A solução 
legislativa - penhora com proibição da venda – acautela os créditos do Estado em relação a 
outras dívidas constituídas posteriormente, a garantias reais constituídas posteriormente (cf. art. 
822.º, n.º 2, CCiv) e nos casos de venda voluntária do imóvel pelo contribuinte (cf. art. 819.º, 
CCiv).  

Com efeito, o modelo de solução consagrado pela Lei n.º 13/2016 para a proteção da 
casa de morada de família não estabelece isenção de penhora quanto a este imóvel, seja qual 
for o valor ou a origem da dívida fiscal e a situação socioeconómica do devedor. O impedimento 
legal à realização da venda de imóvel afeto a habitação própria e permanente do devedor ou do 
seu agregado familiar não só não obsta a que este imóvel seja penhorado como não impede que 
o mesmo seja prioritariamente penhorado, ficando, no entanto, essa penhora sujeita às 
condições previstas no artigo 244.º do CPPT (cf. art. 219.º, n.º s 1 e 5, do CPPT).  

Isto significa, então, que a solução legal implementada pela Lei n.º 13/2016 é de molde a 
permitir que a administração fiscal possa fazer valer as garantias reais ou os privilégios 
creditórios gerais de que beneficia nos termos legais.  

 

5.2. O que importa agora discutir é saber em que termos essas garantias ou preferências 
no pagamento podem ser exercidas. Se bem percebemos o sentido do texto da Lei n.º 13/2016, 
a possibilidade de a Autoridade Tributária exercer as garantias reais ou os graus de preferência 
no pagamento depende de um único critério: a natureza da garantia ou preferência no 
pagamento invocada pela administração fiscal para a satisfação do seu crédito. Ou seja, o 
impedimento legal à realização da venda de imóvel afeto a habitação própria e permanente só 
opera quando a garantia real (em sentido impróprio) invocada pela administração fiscal for a 
prevista no art. 822.º, n.º 1, do CCiv. Note-se que foi essa conclusão a que chegamos quando da 
discussão sobre a natureza da medida de proteção da casa de morada de família implementada 
através da Lei n.º 13/2016 (cf., supra, os pontos 4.3. e 4.4).  

Só esta interpretação, de resto, é compatível com a inoponibilidade aos demais credores 
da proibição da venda nas execuções instauradas por iniciativa do Estado. Com efeito, as 
restrições à realização da venda não são oponíveis aos credores comuns do devedor, como é o 
credor hipotecário. O impedimento legal à realização da venda de imóvel afeto a habitação 
própria e permanente apenas vale nas execuções instauradas para cobrança de créditos fiscais, 
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ou seja, aquele impedimento funciona sempre que a venda da casa de morada de família se 
destine a satisfazer créditos de natureza fiscal.  

 

5.3. Uma vez expostas estas proposições, importa retirar a seguinte conclusão: a 
Autoridade Tributária não pode vender o imóvel afeto a habitação própria e permanente do 
devedor ou do seu agregado familiar no âmbito de uma execução por si instaurada, mas já pode 
ser paga pelo produto da venda desse imóvel no concurso com outros credores do mesmo 
devedor, dado que a limitação legal criada apenas se aplica no âmbito da execução instaurada 
para satisfação de créditos fiscais.  

Daqui decorre que a Autoridade Tributária pode apresentar-se a reclamar créditos de 
impostos no âmbito de processos de execução comum, na hipótese de a casa de morada de 
família ter sido primeiramente penhorada numa execução comum, mesmo que o seu crédito seja 
graduado em primeiro lugar (como pode acontecer quando o imposto devido é IMI ou IMT, por 
gozarem de privilegio creditório especial) e ainda que arrecade a totalidade do produto da venda. 
Note-se que, em tal caso, a casa de morada de família não é objeto de venda para satisfação de 
um crédito de natureza fiscal, nem a garantia invocada pela administração fiscal é a penhora. No 
concurso com os demais credores do devedor, a administração fiscal faz valer os privilégios 
creditórios, gerais ou especiais, que por lei lhe são reconhecidos.  

Esta afirmação conduz também a que se deva entender que o agente de execução deve 
citar a Autoridade Tributária sempre que a execução comum tenha de prosseguir para venda 
quanto à casa de morada de família do executado, sob pena de se verificar uma nulidade de 
primeiro grau, por falta de citação do credor público, nos termos previstos nos arts. 786.º, n.ºs 1, 
al. b), 2 e 6, e 187.º do nCPC.  

Uma vez que é de admitir que a Autoridade Tributária se possa apresentar a reclamar 
créditos para fazer valer os privilégios creditórios de que beneficia quando em concurso com os 
credores comuns do devedor, então há que entender que é indiferente o processo de execução 
no qual se realiza o concurso de credores. Dito de outra forma: não funcionando a proibição da 
venda quando esta seja realizada para satisfazer conjuntamente créditos fiscais e créditos não 
fiscais, a fase de concurso de credores tanto pode ser aberta no âmbito da execução fiscal como 
no âmbito da execução comum. Tudo depende do processo em que a penhora seja mais antiga.  

Em suma, não se verifica o impedimento legal à realização da venda de imóvel afeto a 
habitação própria e permanente do devedor ou do seu agregado familiar quando, citados os 
credores comuns (isto é, não fiscais) do devedor na sequência da penhora de imóvel abrangido 
pela sua garantia, estes se apresentem a reclamar créditos no processo de execução fiscal, por 
ser este o processo em que a penhora é mais antiga. Quer dizer: o regime instituído pela Lei n.º 
13/2016 não pode implicar nem isentar os credores comuns do concurso da Autoridade 
Tributária (o que, aliás, teria como consequência um injustificado favorecimento dos particulares 
em detrimento do Estado), nem isentar a Autoridade Tributária do concurso dos credores 
comuns.  



J. H. DELGADO DE CARVALHO 

 
10

Mas, o mesmo raciocínio acima exposto, leva a concluir que já não é admissível a 
promoção da execução comum pela Autoridade Tributária, mesmo que o seu crédito já se 
encontre reconhecido, quando todos os demais credores comuns do executado com garantia 
real sobre o imóvel afeto a habitação própria e permanente se encontrarem integralmente pagos 
ou, uma vez notificados da extinção da execução comum, não requererem a renovação da 
instância executiva nos termos do n.º 1 do art. 809.º ou do n.º 2 do art. 850.º do nCPC. A razão é 
simples: neste caso, como a administração fiscal já não concorre com mais nenhum credor 
comum do executado, a garantia que invoca é a prevista no art. 822.º, n.º 1, do CCiv, ou seja, a 
penhora da casa de morada de família. Noutros termos, o que é proibido é que a administração 
fiscal faça valer a preferência no pagamento decorrente da penhora para satisfação de créditos 
fiscais.  

 

5.4. Este paralelismo entre as duas situações (a hipótese de a casa de morada de família 
ter sido primeiramente penhorada em processo de execução fiscal e a hipótese de a penhora 
daquele imóvel ter ocorrido inicialmente em processo de execução comum) permite ainda 
concluir que não há que desaplicar o art. 794.º, n.º 1, do nCPC. A desaplicação de uma norma 
legal apenas se pode fundamentar na sua ilegalidade ou inconstitucionalidade.  

A norma do art. 794.º, n.º 1, do nCPC não é ilegal, nem inconstitucional. A norma do n.º 1 
do art. 794.º do nCPC procura responder à situação em que o mesmo bem se encontra 
penhorado em diversas execuções, estabelecendo um critério para a realização da venda. Em 
caso de pluralidade de execuções sobre o mesmo bem, este é vendido no processo de 
execução em que tiver sido primeiramente penhorado. Na base desta solução estão duas 
afirmações distintas: em primeiro lugar, reconhece-se que a circunstância de o bem ser vendido 
num só processo potencia o produto da venda; em segundo lugar, estabelece-se como critério 
de escolha aquele processo em que a penhora seja mais antiga.  

 

5.5. Numa leitura menos atenta das disposições conjugadas do art. 1.º da Lei n.º 13/2016 
e do n.º 2 do art. 244.º do CPPT, seríamos levados a concluir que o impedimento legal à 
realização da venda seria estabelecido em função da natureza do processo no qual ocorreu a 
penhora mais antiga. Ou seja, o impedimento legal verificar-se-ia sempre que o processo de 
execução em que a venda ocorresse fosse um processo de natureza fiscal.  

Só que esta interpretação levaria a que, na hipótese de estar pendente uma ou mais 
execuções comuns e a penhora mais antiga ter sido realizada no processo de execução fiscal, a 
manutenção da aplicação do disposto no art. 794.º, n.º 1, do nCPC conduziria, a maior parte das 
vezes (para não dizer quase sempre) a uma situação de impasse quanto à venda do imóvel: a 
venda executiva fiscal ficaria suspensa devido ao impedimento legal à realização da mesma; a 
venda no âmbito do processo de execução comum ficaria suspensa em virtude da sustação do 
prosseguimento dessa execução quanto ao mesmo imóvel, por força do disposto no art. 794.º, 
n.º 1, do nCPC.  
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Por outras palavras, o resultado lógico da coexistência da suspensão da execução fiscal e 
da execução comum quanto ao mesmo imóvel – pois o órgão da execução fiscal não poderia 
proceder à venda do imóvel e tão-pouco o agente de execução o poderia fazer – conduziria à 
desaplicação do n.º 1 do art. 794.º do nCPC, com o fundamento de que esta situação 
corresponde à situação contrária daquela que a previsão desta norma pressupõe, que é a 
existência de duas ou mais execuções pendentes nas quais é possível (e não proibido) proceder 
à venda do mesmo bem.  

Mas, como vimos, não é necessário desaplicar a norma do n.º 1 do art. 794.º do nCPC, 
dado que não são apresentados pelo legislador motivos de interpretação razoáveis no sentido de 
que não é inconsequente que o concurso de credores seja admitido na execução fiscal ou na 
execução comum para salvaguardar os direitos dos credores comuns, pois estes também se 
podem apresentar a reclamar créditos na execução fiscal. Com efeito, nada na Lei n.º 13/2016 
conduz a que se entenda que se verifica uma inutilidade ab initio da reclamação de créditos 
apresentada por um credor comum no âmbito de um processo de execução fiscal. A solução 
legislativa não impede a reclamação de créditos na execução fiscal, dado que o impedimento 
legal se aplica, não em função da natureza do processo onde se realiza a venda, mas antes de 
acordo com a natureza da garantia real invocada pela administração fiscal. Isto significa também 
que os credores comuns cujos créditos tenham sido reclamados ficam no mesmo plano que o 
Estado sob o ponto de vista dos poderes processuais. Podem aqueles credores, por isso, 
requerer o prosseguimento da execução fiscal para realização da venda de imóvel afeto a 
habitação própria e permanente, na hipótese de o funcionário da administração fiscal decidir não 
proceder à venda, mesmo que este aja no cumprimento de orientações funcionais do serviço de 
finanças. Nesta senda, o credor comum pode reclamar, para o tribunal tributário de 1.ª instância, 
da decisão tomada pelo órgão da execução fiscal que lhe nega o direito de requerer o 
prosseguimento dessa execução, dado que tem interesse direto no uso daquele meio de 
impugnação (cf. art. 276.º do CPPT e 631.º, n.º 2 do nCPC). O prosseguimento da execução 
fiscal, por o credor comum se apresentar a reclamar créditos, não tem o sentido de este mesmo 
credor assumir a posição de exequente na execução fiscal. O que se verifica é que, com a 
apresentação da reclamação de créditos, deixa de poder aplicar-se o n.º 2 do art. 244.º do 
CPPT. E uma vez que o impedimento legal à realização da venda não se estende aos demais 
credores do executado, o credor comum, que haja reclamado na execução fiscal, tem o poder 
processual de promover a venda para ver satisfeito o seu crédito.   

Tão-pouco são apresentados motivos de interpretação no sentido de que também não é 
inconsequente a natureza do processo no qual se realiza a venda para o exercício dos privilégios 
creditórios, pois estes conduzem ao pagamento que se realizar tanto no âmbito da execução 
fiscal, como no âmbito da execução comum, desde que, em qualquer dos casos, a venda se 
destine a satisfazer créditos não fiscais. Na verdade, a fase do concurso de credores que seja 
aberta na execução fiscal permite o pagamento dos créditos reconhecidos, dado que o bem 
sobre o qual recai a garantia real do credor comum é vendido para satisfação de créditos não 
fiscais. Naturalmente que o produto da venda também aproveita ao Estado, de acordo com a 
graduação que se encontrar judicialmente fixada. Isto é assim porque o impedimento legal 
previsto no n.º 2 do art. 244.º do CPPT é inoponível aos credores comuns.  
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Em suma: o n.º 2 do art. 244.º do CPPT é inoponível ao concurso de credores na 
execução fiscal. À vista disso, este preceito deve ser interpretado restritivamente, limitando-se o 
seu âmbito de aplicação – ou seja, a impossibilidade legal de venda do imóvel penhorado – aos 
casos em que a Autoridade Tributária seja o único credor interveniente no processo de execução 
fiscal.  

 

5.6. Por isso, não se pode afirmar que, quando a penhora mais antiga da casa de morada 
de família ocorrer no âmbito de processo de execução fiscal, esta situação provoca um 
impedimento subsequente que é a paralisação da execução comum quanto àquele imóvel. 
Como se procurou demonstrar, os credores comuns do devedor, quando citados na sequência 
da penhora de imóvel abrangido pela sua garantia ou quando tenham obtido penhora posterior 
sobre o mesmo imóvel na execução por si instaurada, podem apresentar-se a reclamar os seus 
créditos no processo de execução fiscal, por ser este o processo em que a penhora é mais 
antiga. Igualmente se demonstrou que não existe proibição de venda da casa de morada de 
família no âmbito de uma execução fiscal quando essa venda se destine a satisfazer créditos 
não fiscais, por modo que, sempre que o devedor de impostos tiver dívidas comuns (por 
exemplo, contribuições devidas ao condomínio), não opera o impedimento legal à realização da 
venda daquele imóvel, mesmo no âmbito de um processo executivo fiscal, dado que cumpre 
garantir a igualdade dos credores na distribuição do produto da venda de acordo com uma 
graduação única.  

Contra esta solução pode afirmar-se que o n.º 3 do art. 265.º do CPPT proíbe que o fisco 
realize a venda executiva para pagar créditos não fiscais. Com efeito, em alguns arestos do 
Supremo Tribunal Administrativo, interpreta-se aquele preceito legal do seguinte modo: só há 
lugar ao concurso de credores, e por conseguinte ao pagamento dos credores comuns, se 
houver venda dos bens penhorados (o que parece ser uma evidência, dado que, não tendo lugar 
a venda, não existe produto para distribuir). E com base nesta interpretação impede-se o credor 
comum, que haja reclamado na execução fiscal, de requerer o prosseguimento desta execução 
para efetiva verificação, graduação e pagamento do seu crédito, se e quando aquela venda não 
se realizar (vide Acórdão do STA de 03/02/2016, proferido no Processo N.º 087/2015, relatado 
pela Juíza Desembargadora Ana Paula Lobo). Se fosse esta a interpretação correta, não haveria 
dúvida de que a Autoridade Tributária não poderia prosseguir com a venda dos bens, nas 
circunstâncias da Lei n.º 13/2016, a requerimento do credor comum, devido ao impedimento 
legal à realização da venda de imóvel afeto a habitação própria e permanente que este diploma 
veio determinar. Mas será que o n.º 3 do art. 265.º do CPPT veda ao credor comum, que haja 
reclamado na execução fiscal, o direito de requerer o prosseguimento da execução e das 
diligências de venda?  

O preceito legal em questão (n.º 3 do art. 265.º do CPPT) dispõe o seguinte:  

“O pagamento não susta o concurso de credores se for efetuado após a realização da 
venda.” 
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Antes de tudo, importa esclarecer que, sistematicamente, o normativo em análise integra-
se na “Subsecção II” da “Secção X” do “Capítulo II” do “Título IV” do CPPT, relativa à extinção da 
execução por pagamento voluntário. Parece dever entender-se que n.º 3 do art. 265.º do CPPT 
não tem a dimensão normativa que se lhe atribui. Este preceito não proíbe a Autoridade 
Tributária de realizar a venda para pagar créditos comuns, vale dizer, o fisco não realiza a venda 
só para pagar créditos fiscais.  

O que aquele preceito (n.º 3 do art. 265.º do CPPT) quer significar é antes o seguinte: o 
executado (ou qualquer outra pessoa) pode efetuar o pagamento da dívida fiscal em qualquer 
estado do processo de execução fiscal. Se o pagamento for feito antes da venda, liquida-se 
unicamente o crédito fiscal ou o que faltar dele, bem como os acréscimos legais. Mas se já 
tiverem sido vendidos os bens, a liquidação tem de abranger também os créditos reclamados 
(pelos credores comuns) para serem pagos pelo produto desses bens, conforme a graduação e 
até onde o produto obtido chegar.  

Parece dever entender-se que este mesmo princípio – de não se suspender o concurso de 
credores depois de realizada a venda, possibilitando àqueles que hajam reclamado o efetivo 
pagamento dos seus créditos – se aplica, mutatis mutandis, no caso de desistência da penhora. 
Com efeito, depois de realizada a venda, se a Autoridade Tributária desistir da penhora (sendo 
esta admissível), o credor comum, que se tenha apresentado a reclamar créditos, tem de ser 
ouvido antes do cancelamento da penhora, dado que se aplica, por analogia, o disposto no n.º 4 
do art. 809.º do nCPC (ex vi do art. 2.º, al. e), CPPT), desde que os créditos reclamados estejam 
vencidos. 

Noutras palavras, o n.º 3 do art. 265.º do CPPT versa sobre a responsabilidade do 
executado. Quer dizer: se quando o pagamento voluntário ocorrer já tiverem sido vendidos os 
bens, não se susta o concurso de credores e liquida-se a total responsabilidade do executado, 
nesta se incluindo os créditos reclamados para serem pagos pelo produto dos bens penhorados. 

Só que este parâmetro de análise nada tem que ver com o direito do credor comum, que 
haja reclamado, de requerer o prosseguimento da execução fiscal e das diligências de venda. 
Por conseguinte, a inoponibilidade do n.º 2 do art. 244.º do CPPT ao concurso de credores na 
execução fiscal em nada colide com o âmbito de aplicação do disposto no n.º 3 do art. 265.º do 
CPPT, dado que este preceito não determina algo contrário (praeter), nem diverso (aliud) do que 
se acha estabelecido nos arts. 846.º, n.º 1 e 847.º, n.ºs 1 e 2 do nCPC. 

Em suma, podendo a execução comum continuar a ser sustada nos termos do art. 794.º, 
n.º 1 do nCPC, não existe alteração do critério para a determinação do processo no qual se 
realiza a venda: a venda de imóvel afeto a habitação própria e permanente do devedor ou do seu 
agregado familiar, quando o mesmo se encontrar primeiramente penhorado no âmbito de 
processo de execução fiscal, continua a realizar-se na execução fiscal, por ser o processo em 
que a penhora é mais antiga. Por sua vez, o critério segundo o qual prevalece a venda que se 
realizar em primeiro lugar também permanece válido para a venda dos demais bens do 
executado no âmbito de processos de execução fiscal (cf. art. 218.º, n.º 3, do CPPT).  
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Perante o exposto, cumpre também concluir que o impedimento legal à realização da 
venda de imóvel afeto a habitação própria e permanente previsto no n.º 2 do art. 244.º do CPPT 
só opera em função do tipo de garantia real (em sentido impróprio) invocada pela administração 
fiscal: se esta garantia for a que alude o art. 822.º, n.º 1 do Código Civil, não há lugar à 
realização da venda; mas se houver concurso do crédito fiscal com os créditos dos outros 
credores do executado, seja qual for a natureza (fiscal ou não fiscal) do processo executivo em 
que for admitido o concurso de credores, já a venda daquele imóvel pode realizar-se. Neste 
caso, o imóvel é vendido para cobrança de créditos não fiscais e o crédito do Estado, invocando 
este último os privilégios creditórios.  

Só esta solução mantém a coerência do sistema, que é uma exigência do art. 9.º, n.º 1 do 
Código Civil a respeito da interpretação da lei, sendo também compatível com o disposto no n.º 4 
do art. 794.º do nCPC, que determina a extinção da execução comum, no caso de não serem 
identificados outros bens penhoráveis. 

 

6. Inconstitucionalidade da suspensão ad nutum do prazo prescricional das dívidas 
fiscais 

Nos termos do art. 49.º, n.º 4, al. d), da LGT, na alteração introduzida pela Lei n.º 13/2016, 
o prazo de prescrição legal – que, em regra, é de 8 anos (cf. art. 48.º, n.º 1, da LGT) – suspende-
se durante o período em que vigorar o impedimento legal à realização da venda de imóvel afeto 
a habitação própria e permanente, ou seja, a lei suspende a prescrição das dívidas fiscais 
enquanto se mantiver a impossibilidade de proceder à venda deste imóvel na execução 
instaurada por iniciativa do Estado.  

A suspensão da contagem da prescrição das dívidas fiscais significa que, enquanto não 
for possível concretizar a venda, o prazo de prescrição fica igualmente suspenso. O prazo não 
começa nem corre enquanto permanecer a proibição de vender a casa de morada de família. 
Não estando o prazo de prescrição a contar, e não havendo limite a essa suspensão, aquele 
prazo pode perdurar no tempo sem que alguma vez se verifique a prescrição em vida do 
devedor.  

Sendo o prazo da prescrição de duração indeterminada e não estando a Autoridade 
Tributária impedida de penhorar outros bens do devedor – como salário, reforma, contas 
bancárias, automóvel, etc., pelos quais, aliás, a penhora deve começar desde que o seu valor se 
mostre adequado ao montante do crédito do exequente (cf. art. 219.º, n.º 1, do CPPT) –, a 
imposição aos contribuintes de uma obrigação que pode ser eterna afigura-se uma medida 
desproporcional à satisfação dos fins que a proibição da venda visa prosseguir (cf. art. 18.º, n.º 
2, CRP), e que são: impedir situações de desestruturação familiar e evitar que as famílias 
tenham de acorrer a situações de emergência social em consequência da venda forçada da 
habitação própria.  

Fará sentido, por exemplo, que o fisco possa cobrar uma dívida de € 150 proveniente de 
IMI ao fim de 30 anos, quando o proprietário da casa morre e o imóvel é transmitido para os 
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herdeiros ou para quem lhe suceder na titularidade do imóvel? Note-se que o impedimento legal 
à realização da venda não impede a prossecução da penhora e venda dos demais bens do 
executado (cf. art. 244.º, n.º 5, parte final, CPPT). Parece, por isso, dever entender-se que, 
devido ao efeito de acumulação de dívidas, uma interpretação irrestrita do art. 49.º, n.º 4, al. d), 
da LGT, na alteração introduzida pela Lei n.º 13/2016, vulnera os arts. 18.º, n.º 2 e 266.º, n.º 2 da 
Constituição da República. 

Sendo assim, de molde a assegurar a observância do princípio da proporcionalidade no 
exercício das atribuições da administração fiscal para a prossecução do interesse público (cf. 
arts. 266.º, n.º 2, da CRP, 55.º da LGT e 46.º do CPPT) – e, por conseguinte, uma interpretação 
conforme à Constituição –, há que entender que a suspensão do prazo de prescrição das dívidas 
fiscais, durante o período de impedimento legal à realização da venda de imóvel afeto a 
habitação própria e permanente, se limita às situações em que não haja outros bens penhoráveis 
do devedor, nos termos previstos no art. 236.º do CPPT, em consonância, aliás, com a ordem 
por que devem ser penhorados os bens no âmbito do processo de execução fiscal (cf. art. 219.º 
do CPPT). Com efeito, a penhora deve começar pelos bens cujo valor pecuniário seja de mais 
fácil realização e se mostre adequado ao montante do crédito do exequente.  

Sendo assim, o prazo prescricional das dívidas fiscais só se suspende com a elaboração 
de auto de diligência pelo funcionário competente da Autoridade Tributária, nos termos do art. 
236.º do CPPT, acompanhado das diligências efetuadas pelo órgão da execução fiscal 
destinadas a assegurar, por consulta aos arquivos informáticos da administração fiscal, de que o 
executado e devedor de imposto não possui bens penhoráveis. 

 

7. Aplicação no tempo 

Uma nota final quanto à aplicação no tempo das medidas implementadas pela Lei n.º 
13/2016. Este diploma entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, ou seja, no dia 24 
de maio de 2016 (cf. art. 6.º desta lei) e é imediatamente aplicável em todos os processos de 
execução fiscal que se encontrem pendentes nessa data (cf. art. 5.º da mesma lei), naturalmente 
desde que a casa de morada de família ainda não se encontre vendida, dado que a 
retroatividade da sua vigência não resulta expressamente do texto legal (cf. art. 12.º, n.º 1, 2.ª 
parte, do CCiv). 

 

8. Conclusão 

Após estas breves reflexões, o sentimento que perpassa é o de alguma inocuidade da 
norma do art. 244.º, n.º 2 do CPPT, conjugada com a do art. 49.º, n.º 4, al. d) da LGT (ou seja, a 
previsão de um impedimento legal à realização da venda de imóvel afeto a habitação própria e 
permanente do devedor ou do seu agregado familiar na execução fiscal, com suspensão do 
prazo prescricional da dívida fiscal), na medida em que os resultados práticos a que se pode 
chegar com a sua aplicação infirmam a própria intencionalidade da lei.  
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Com efeito, o propósito foi proteger a casa de habitação, proibindo a sua venda nas ações 
de cobrança de créditos fiscais. No entanto, esta medida não é aplicável, entre o mais, à 
execução de hipoteca voluntária. No nosso país, existe uma elevada percentagem de casas, 
sobretudo na zona litoral, que são compradas com crédito destinado a habitação própria e 
permanente. É frequente que os bancos exijam a convenção sobre a cláusula que permite ao 
credor hipotecário executar a garantia real sobre o imóvel abrangido pelo contrato de 
empréstimo sempre que este imóvel seja penhorado ou apreendido por qualquer outro modo. 
Esta cláusula permite, uma vez verificada qualquer dessas situações, a exigibilidade antecipada 
das prestações ainda não devidas, mesmo que não se verifique uma situação de mora.  

Ora, se o propósito foi impedir efetivamente a venda da casa de habitação do devedor, 
então constata-se que, ao ser permitida a penhora na execução fiscal, também se acaba por 
permitir, por consequência, a venda desse imóvel, já que a reclamação de créditos apresentada 
pelo credor hipotecário vai provocar inevitavelmente a promoção dessa venda, mesmo que esta 
seja realizada no âmbito de processos de execução fiscal.  

Com efeito, a medida implementada pode revelar-se com escasso alcance prático. 
Diríamos mesmo que só valerá para o interior do país, onde a compra da casa de habitação não 
tem empréstimo à habitação associado, isto é, valerá tão só para uma certa ruralidade nacional. 
Mais avisado teria sido, dentro da teleologia subjacente à Lei n.º 13/2016, acrescentar ao n.º 2 
do art. 244.º do CPPT o seguinte segmento: “(…) independentemente da natureza da garantia 
real executada pela administração fiscal”, porque com este esclarecimento impedia-se que a 
administração fiscal se apresentasse ao concurso de credores, quer tivesse lugar na execução 
comum, quer na execução fiscal. A disposição do n.º 1 do art. 4.º da Lei n.º 13/2016 revela que o 
legislador se preocupou com a possibilidade de a venda se concretizar por impulso do credor 
hipotecário, estabelecendo que o devedor permanece depositário do imóvel na sequência de 
penhora ou execução de hipoteca até que a venda se venha a realizar nos termos em que é 
legalmente admissível. Mas esta medida é insuficiente e já decorre do art. 756.º, n.º 1, al. a), do 
nCPC e do art. 231.º, n.º 5, do CPPT. 

Vamos terminar esta nossa indagação, apontando soluções que permitam ultrapassar o 
impasse a que pode conduzir a recusa da administração fiscal de prosseguir com as diligências 
de venda mediante impulso de credores comuns, que hajam reclamado o seu crédito na 
execução fiscal. 

No caso de dívida com garantia real que onere bens pertencentes ao sujeito passivo de 
imposto, poder-se-ia admitir que fosse postergada a regra de penhorabilidade subsidiária 
objetiva prevista no art. 752.º, n.º 1 do nCPC (correspondente ao art. 219.º, n.º 4 do CPPT), 
permitindo-se que prioritariamente se penhorassem bens do devedor que não se encontrem 
onerados. De acordo com aquela norma-regra, a penhora inicia-se pelos bens sobre que incida a 
garantia e só pode recair noutros quando se reconheça a insuficiência deles para conseguir o fim 
da execução. Mas a derrogação daquele preceito legal não encontra apoio no direito positivo. 
Pelo contrário, quer o Código de Processo Civil, quer o Código de Procedimento e de Processo 
Tributário determinam, com carácter de imperatividade, a ordem por que devem ser penhorados 
os bens no âmbito do processo de execução (cf. art. 751.º, n.º 1 do nCPC, e art. 219.º do CPPT). 
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De acordo com estas disposições, a penhora deve começar pelos bens cujo valor pecuniário 
seja de mais fácil realização e se mostre adequado ao montante do crédito do exequente. O 
princípio da adequação dos bens penhorados possui uma normatividade diversa do princípio da 
proporcionalidade da penhora: enquanto este último obsta a que se verifique excesso de bens 
penhorados, o primeiro visa assegurar a menor onerosidade ou menor sacrifício do executado. 

Um outro caminho poderia passar por permitir ao credor comum, cuja execução fica 
sustada nos termos do art. 794.º, n.º 1 do nCPC, o reforço da penhora. No entanto, temos 
dúvidas que o reforço da penhora seja admissível se o executado se opuser, dado que o credor 
(comum) só pode, neste contexto, desistir da penhora relativa aos bens apreendidos na 
execução fiscal e indicar outros em sua substituição. Com efeito, no caso de a execução comum 
se encontrar sustada nos termos do n.º 1 do art. 794.º do nCPC, o n.º 3 deste mesmo artigo 
afasta a aplicação do n.º 4 do art. 751.º do nCPC, nomeadamente a alínea b) desta disposição. 
Quer dizer: a sustação da execução quanto a bens que se encontrem penhorados noutro 
processo não habilita a que se considere manifesta a insuficiência dos bens penhorados na 
execução sustada. Não vale, pois, a solução prevista no art. 244.º, n.º 5, 1.ª parte, do CPPT, que 
estabelece que a penhora da habitação própria e permanente não releva para efeitos da 
extensão da penhora (naturalmente enquanto se mantiver o impedimento à realização da venda 
daquele imóvel). 

A solução que melhor satisfaz a coerência do sistema jurídico – que, como já se disse, é 
uma exigência na interpretação da lei (cf. art. 9.º, n.º 1, CCiv) – depende da sua compatibilização 
com as finalidades do n.º 1 do art. 794.º do nCPC. E qual é a intencionalidade da lei? 

No direito comparado é possível verificar a existência de dois modelos distintos (embora 
com a possibilidade de diversidade de combinações de elementos de um e de outro modelo) 
para regular a situação de pluralidade de execuções sobre os mesmos bens:  

i) o modelo das vendas concorrentes, em que o mesmo bem pode ser penhorado e 
vendido simultaneamente em diversas execuções, e, uma vez realizada a venda num dos 
processos, são chamados os credores preferenciais e outros credores que tenham penhorado o 
mesmo bem para serem pagos, tendo os primeiros sido citados após a realização da penhora. É 
o modelo que vigora no direito processual civil brasileiro (cf. arts. 798.º, 799.º, 889.º, 892.º § 2.º, 
908.º e 909.º do CPC/Brasileiro). Os credores são pagos pela ordem de preferência de que 
beneficiam os respetivos créditos ou de acordo com a anterioridade das penhoras. Este modelo 
protege os interesses dos credores concorrentes, dado que não são sustadas as diligências para 
venda dos bens penhorados na execução por si instaurada, prevalecendo a venda que primeiro 
for realizada. Este é também o modelo que vigora entre nós, no caso de ter sido instaurada uma 
execução fiscal quando nesse processo a penhora realizada não seja a mais antiga (cf. art. 
218.º, n.º 3, do CPPT), e não esteja em causa a venda de imóvel destinado a habitação própria e 
permanente do executado (cf. art. 1.º da Lei n.º 13/2016, de 23/5, e art. 244.º, n.º 2, do CPPT). 

ii) o modelo da venda única em que, se o mesmo bem for posterior e sucessivamente 
penhorado em diversos processos executivos, são sustadas quanto a esse mesmo bem as 
execuções em que a penhora tiver sido posterior, indo o exequente nesses processos reclamar o 
seu crédito na execução em que a penhora for a mais antiga entre todas as penhoras inscritas. 
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Este é o modelo que vigora entre nós (cf. art. 794.º, nCPC), e tem a virtualidade de concentrar 
numa só execução (aquela em que a penhora for mais antiga) todas as diligências de venda e 
pagamento pelo produto que dela resultar. Este modelo é propenso a tutelar de forma mais 
eficaz os interesses do executado e do exequente que foi lesto a demandar o executado, 
nomeadamente quando não disponha de garantia real anterior à execução. 

É ainda possível enunciar um terceiro modelo, que passaria pela apensação das 
execuções em que a penhora tiver sido posterior ao processo de execução no qual foi realizada 
a penhora mais antiga. 

Por conseguinte, as finalidades do n.º 1 do art. 794.º do nCPC destinam-se 
essencialmente a proteger o executado: a concentração numa única execução de todas as 
diligências de venda e pagamento permite que o executado se defenda de forma mais eficaz 
perante as vicissitudes ocorridas nestas fases da execução, dado que possibilita a que haja 
economia de meios e de custos; além disso, o modelo da venda única também potencia a 
valorização dos bens em venda, por o interesse do mercado não se dispersar por diferentes atos 
de venda do mesmo bem. Disto resulta que a sustação da execução depende da realização 
destas finalidades. Realizadas estas, já não haverá justificação para manter a execução sustada. 

 Só se pode considerar que há um impasse, no sentido da impossibilidade de o credor 
comum satisfazer o seu crédito tanto na execução comum, como na execução fiscal, decorrente 
da recusa da administração fiscal de prosseguir com as diligências de venda mediante impulso 
desse credor – desde que, naturalmente, haja reclamado o seu crédito na execução fiscal –, 
quando a paralisação da venda mediante impulso da Autoridade Tributária for certa e definitiva. 
E isso só ocorre quando, decidindo a reclamação apresentada pelo credor comum contra a 
decisão do órgão da execução fiscal de sustação do concurso de credores, o tribunal tributário 
de 1.ª instância coonestar a decisão tomada por aquele órgão, julgando improcedente a 
reclamação. Só nessa altura é certo e definitivo que a execução fiscal não prossegue para a 
venda. 

Dito por outras palavras: não parece correto fazer-se depender a interpretação dos arts. 
244.º, n.º 2 do CPPT e do art. 794.º, n.º 1 do nCPC da consideração prévia de que, perante o 
impedimento legal à realização da venda de imóvel afeto a habitação própria e permanente na 
execução fiscal, se verifica ipso iure a impossibilidade de o credor comum satisfazer o seu 
crédito tanto na execução comum, como na execução fiscal. Para que essa impossibilidade 
ocorra é preciso que também a decisão do órgão jurisdicional tributário seja no sentido de 
recusar o prosseguimento da execução fiscal.  

O que não se pode é afirmar a forfait que vai ser essa a decisão do tribunal tributário e 
fazer depender desse pressuposto (que ainda não é adquirido) o sentido e alcance dos arts. 
244.º, n.º 2 do CPPT e do art. 794.º, n.º 1 do nCPC, sob pena de se incorrer numa petição de 
princípio [isto é, a ideia que precisa de ser justificada é usada como meio de justificação, a ideia 
que está em causa é dada como adquirida], dado que a interpretação destes normativos pode 
passar – e, de acordo com a interpretação que fazemos, passa inquestionavelmente – pela 
consideração de outros parâmetros de análise, nomeadamente pela natureza da garantia ou 
preferência no pagamento invocada pela administração fiscal para a satisfação do seu crédito.  
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Com efeito, de acordo com a fundamentação que adotamos, o impedimento legal à 
realização da venda de imóvel afeto a habitação própria e permanente só opera quando a 
garantia real (em sentido impróprio) invocada pela administração fiscal for a prevista no art. 
822.º, n.º 1, do Código Civil. 

Uma vez que seja decidido pelo tribunal tributário de 1.ª instância que os credores 
comuns, que hajam reclamado, não podem requerer o prosseguimento da execução fiscal e das 
diligências de venda, o juiz a quem foi distribuída a execução comum que se encontra sustada 
nos termos do n.º 1 do art. 794.º do nCPC, invocando a competência residual da jurisdição 
comum (cf. art. 211.º, n.º 1 da CRP), levanta a sustação daquela execução para que prossiga a 
realização da venda no processo executivo comum e se providencie pela convocação da 
administração fiscal para que esta também participe na distribuição do produto da venda em 
conformidade com o que for determinado na sentença de graduação. Esta medida afigura-se, 
então, necessária para assegurar o direito de execução do credor comum, na dimensão 
jusconstitucional do direito fundamental em matéria processual de acesso aos tribunais (cf. art. 
20.º, n.º 1 da CRP). 

Com esta solução não se desaplica ou vulnera o disposto no art. 794.º, n.º 1 do nCPC. 
Pelo contrário, cumpre-se a intencionalidade deste normativo, dado que fica salvaguardado o 
desígnio legal que era a concentração da venda num só processo. Na verdade, como o juiz do 
tribunal tributário confirmou a recusa de o credor comum poder requerer o prosseguimento da 
execução fiscal, é certo e definitivo que este mesmo credor não obterá a efetiva verificação, 
graduação e pagamento do seu crédito no domínio da execução fiscal. Dito por outras palavras: 
a sustação da execução em que a penhora seja posterior está dependente do prosseguimento 
de uma finalidade ou intencionalidade legal: a proteção do devedor. Realizada esta finalidade, 
nada obsta ao prosseguimento da execução comum. 


