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RESUMO 

Este artigo aborda a solução legislativa, operada pela Lei n.º 9/2019, de 1 de 

Fevereiro, de consagração do direito dos contribuintes à percepção de juros 

indemnizatórios quando tenham pago um tributo decorrente de um acto tributário 

anulado com fundamento em inconstitucionalidade da norma aplicada, embora não 

subsumindo tal situação no conceito de erro imputável aos serviços, previsto no 

artigo 43.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária. Sendo esta solução legislativa aplicável 

às decisões já transitadas em julgado relativas a liquidações emitidas desde 1 de 

Janeiro de 2011, importa ainda analisar os meios ao dispor dos contribuintes para 

eficazmente fazerem valer este seu direito.  

 
Palavras-Chave: juros indemnizatórios; inconstitucionalidade; erro imputável aos 
serviços; intimação para um comportamento; Lei n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro 
 
 

ABSTRACT  
This work addresses the recent amendments to the legal indemnity interest payment 
regime, introduced by Law no. 9/2019, of 1 February. The referred Law lays down 
the right for taxpayers who have paid tax assessments which are annulled due to 
unconstitutionality of the legal regulation applied to perceive indemnity interest 

                                           
1 Advogadas associadas na Cuatrecasas, Gonçalves Pereira. As autoras podem ser contactadas em: 
iara.marques.freitas@cuatrecasas.com e mariana.mendonca.saraiva@cuatrecasas.com . 
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payment. The referred Law did not, however, frame such situation under the concept 
of error attributable to the Services, set forth on article 43(1), of the Portuguese 
General Tax Law. Considering that the abovementioned amendment is applicable 
to Court rulings concerning tax assessments issued from January 1 2011 onwards, 
the legal means available to taxpayers to enact such right are also examined. 
 
 
Keywords: indemnity interest; unconstitutionality; error attributable to the services; 
judicial order request; Law no. 9/2019, of 1 February 
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1. A NATUREZA DOS JUROS INDEMNIZATÓRIOS 
 

À luz do artigo 22.º da Constituição da República Portuguesa (doravante 

“CRP”)s, «o Estado e as demais entidades públicas são civilmente responsáveis, em 

forma solidária com os titulares dos seus órgãos, funcionários ou agentes, por 

acções ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse 

exercício, de que resulte violação dos direitos, liberdades e garantias ou prejuízo 

para outrem». Estabelece-se, assim, um princípio geral de responsabilidade civil do 

Estado e demais entidades públicas por factos ilícitos danosos praticados no 

exercício das funções públicas e por causa desse exercício. 

 

No âmbito do direito tributário, este princípio geral de responsabilidade civil do 

Estado e demais entidades públicas encontra-se expressamente previsto no artigo 

100.º da LGT, determinando que «a administração tributária está obrigada, em 

caso de procedência total ou parcial de reclamações ou recursos administrativos, 

ou de processo judicial a favor do sujeito passivo, à imediata e plena reconstituição 

da situação que existiria se não tivesse sido cometida a ilegalidade, compreendendo 

o pagamento de juros indemnizatórios, nos termos e condições previstos na lei». 

Quer isto dizer que a anulação do acto tributário (seja pela própria Administração 

Tributária, seja pelos tribunais tributários) implica o desaparecimento de todos os 

seus efeitos “ex tunc”, devendo por isso ser reconstituída a situação que 

hipoteticamente existiria caso aquele acto ilegal não tivesse sido praticado. Esta 

reconstituição da situação actual hipotética implica, para além da obrigação de 

restituição do imposto ilegalmente liquidado, a obrigação do pagamento de juros 

indemnizatórios, nos termos e condições previstos na lei. 

 

Os juros indemnizatórios assumem, assim, uma natureza verdadeiramente 

ressarcitória, destinando-se a compensar os contribuintes pelo prejuízo decorrente 

da indisponibilidade de um determinado montante que se viram forçados a pagar a 

título de prestação tributária em virtude de uma liquidação ilegal. 

 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201905061940/127979/diploma/indice
https://dre.pt/legislacao-consolidada/-/lc/34520775/view
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt100.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt100.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/pages/lei-geral-tributaria-indice.aspx
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Por seu turno, o artigo 43.º da LGT determina as circunstâncias que dão origem 

ao direito dos contribuintes a receber juros indemnizatórios. Até à aprovação da  

Lei n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro, estas podiam, genericamente, dividir-se em duas 

situações: (i) quando, por erro imputável aos serviços da Administração Tributária, 

os contribuintes tivessem suportado prestação tributária em montante superior ao 

legalmente devido (n.os 1 e 2) e (ii) nos casos de incumprimento de prazos 

procedimentais por parte da Administração Tributária especificamente elencados no 

n.º 3. Tendo em consideração a estrutura sistemática do artigo 43.º da LGT e a 

técnica legislativa utilizada na sua redacção, conclui-se, com meridiana clareza, que 

o legislador não pretendeu elencar no n.º 3 situações susceptíveis de integrar o 

conceito de erro imputável aos serviços, mas antes prever outras situações que, não 

se subsumindo em tal conceito, originam também o direito ao pagamento de juros 

indemnizatórios2. 

Ora, enquanto que nas situações que se subsumem no artigo 43.º da LGT o 

direito de indemnização dos contribuintes não depende da existência de culpa da 

Administração Tributária3, nas que se encontram fora do seu âmbito de aplicação4 

os contribuintes lesados terão, para serem ressarcidos pelos danos emergentes da 

actuação ilegal da Administração Tributária, de intentar uma acção de 

responsabilidade civil extracontratual contra o Estado, nos termos da Lei n.º 

67/2007, de 31 de Dezembro, em sede da qual, não obstante a consagração de uma 

presunção de culpa da Administração Tributária no n.º 2 do artigo 10.º do referido 

diploma legal, terão de demonstrar que daquela actuação ilegal lhes advieram 

aqueles danos5.  

                                           
2 Precisamente nesse sentido cfr., entre outros, JORGE LOPES DE SOUSA – Sobre a responsabilidade 
civil da Administração Tributária por actos ilegais, Áreas Editora, 2010, pp. 40 – 41, e SERENA 
CABRITA NETO / CARLA CASTELO TRINDADE – Contencioso Tributário, I, 1.ª Ed., Almedina, 2017, 
reimpr., p. 217. 
3 Estando consagrada uma responsabilidade objectiva desta, presume-se a existência de prejuízos 
para o contribuinte e a responsabilidade da Administração Tributária pela sua ocorrência. Neste 
sentido, cfr. JORGE LOPES DE SOUSA – Código de Procedimento e de Processo Tributário – Anotado 
e Comentado, I, 6.ª ed., Áreas Editora, 2011, p. 528. 
4 E, bem assim, nas situações em que, embora o contribuinte tenha direito ao pagamento de juros 
indemnizatórios nos termos do artigo 43.º da LGT, o montante resultante da aplicação da taxa de 
juro de 4% ao ano (cfr. artigos 43.º, n.º 4 e 35.º, n.º 10 da LGT, 559.º, n.º 1, do Código Civil e 
Portaria n.º 291/2003, de 8 de Abril) seja inferior aos danos por si efectivamente sofridos. 
5 cfr. JORGE LOPES DE SOUSA – Sobre a responsabilidade civil da Administração Tributária por 
actos ilegais, Áreas Editora, 2010, pp. 37 ss. 

https://dre.pt/application/file/a/118950707
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/juros-indemnizatorios.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/628004
https://dre.pt/application/conteudo/628004
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt35.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201810121916/73407714/diploma/indice
https://dre.pt/application/conteudo/223663
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Ou seja, a consagração no artigo 43.º da LGT do direito ao recebimento de juros 

indemnizatórios constitui a estipulação legal de um meio expedito de compensar os 

contribuintes por actos ilegais praticados pela Administração Tributária, sem 

necessidade de qualquer produção de prova dos prejuízos sofridos6-7.  

Até à aprovação da Lei n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro, de acordo com a jurisprudência 

dos tribunais superiores, estavam excluídas do âmbito de aplicação do artigo 43.º da 

LGT as situações em que um acto tributário era anulado com fundamento em 

inconstitucionalidade da norma aplicada, por não se verificar um erro imputável aos 

serviços da Administração Tributária. 

 

Com a aprovação da Lei n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro, passou a estar 

expressamente previsto no n.º 3 do artigo 43.º da LGT que são devidos juros 

indemnizatórios «em caso de decisão judicial transitada em julgado que declare ou 

julgue a inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma legislativa ou regulamentar 

em que se fundou a liquidação da prestação tributária e que determine a respectiva 

devolução», sendo esta norma aplicável às decisões transitadas em julgado relativas 

a liquidações emitidas desde 1 de Janeiro de 2011. 

 

                                           
6 Note-se que este regime legal dos juros indemnizatórios previsto nas leis tributárias tem natureza 
especial, prevalecendo por isso sobre o regime geral da responsabilidade civil extracontratual do 
Estado consagrado na Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, sem prejuízo da sua aplicação 
subsidiária. 
7 Como bem sintetiza o Supremo Tribunal Administrativo, «o artigo 43º da LGT, em vez de 
conflituar com o artigo 22º da Constituição, dá-lhe corpo, prevendo um meio rápido, fácil e cómodo 
para os interessados obterem ressarcimento dos danos presumidos causados pela actuação da 
Administração nos casos a que é aplicável. Ou porque, por erro que lhe é imputável, exigiu imposto 
indevido, ou porque excedeu prazos procedimentais a que estava obrigada, a Administração é 
forçada, por directa e imediata decorrência da lei, independentemente de alegação e prova feitas 
pelo interessado, a satisfazer os juros indemnizatórios estabelecidos no artigo 43º da LGT. Nos 
casos que extravasam a previsão deste artigo o interessado não fica sem ressarcimento dos 
prejuízos que suportou – mas eles não se presumem, e tem de convencer de que os sofreu» - cfr. 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 2 de Novembro de 2006 (processo n.º 0604/06). 
 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0a7034fcddac56ef8025722500543bd3?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,0604%2F06#_Section1
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2. ANULAÇÃO DE ACTOS TRIBUTÁRIOS COM FUNDAMENTO EM 
INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA APLICADA E A 
INEXISTÊNCIA DE ERRO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS 

 

Partindo das considerações supra, importa pois densificar o conceito de erro 

imputável aos serviços, analisando as situações que, de acordo com a doutrina e 

jurisprudência, nele se subsumem.  

 

Se a subsunção de uma situação concreta numa das alíneas do n.º 3 do artigo 

43.º da LGT não levanta problemas de maior8, já a interpretação do que seja um erro 

para efeitos do n.º 1 do artigo 43.º da LGT e a sua imputação subjectiva a certo 

serviço da Administração Tributária tem suscitado alguma controvérsia9-10. 

 

Para efeitos do preenchimento do conceito de erro imputável aos serviços, o 

Supremo Tribunal Administrativo tem entendido que «o que é relevante para efeitos 

da atribuição de juros é que haja um erro que seja imputável aos serviços da 

Administração Fiscal. Aquela expressão erro, sem qualquer qualificativo, abrange 

tanto o erro de facto como o erro de direito. Mas, a utilização da expressão “erro”, 

e não “vício” ou “ilegalidade” para aludir aos factos que podem servir de base à 

atribuição de juros, revela que se tiveram em mente apenas os vícios do acto 

anulado a que é adequada essa designação, que são o erro sobre os pressupostos 

de facto e o erro sobre os pressupostos de direito»11.  

 

Ou seja, de acordo com tal entendimento, o preenchimento do conceito de erro 

imputável aos serviços depende de se concluir que a Administração Tributária, na 

prolação do acto tributário anulado, errou na aplicação da lei substantiva, daí 

                                           
8 Já que estamos perante situações objectivas das quais decorre directa e necessariamente o direito 
a juros indemnizatórios. 
9 Estar-se-á perante uma situação que a Doutrina francesa denomina de faute du service, isto é, em 
que a falha administrativa não é imputável individualmente a um determinado funcionário, mas 
antes resulta de um mau funcionamento do próprio serviço público. 
10 cfr. JORGE LOPES DE SOUSA – Sobre a responsabilidade civil da Administração Tributária por 
actos ilegais, Áreas Editora, 2010, p. 55. 
11 cfr., entre outros, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 29 de Outubro de 2008, 
(processo n.º 0622/08).  

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/bf15a6899aebae55802574f7004b7829?OpenDocument&ExpandSection=1
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resultando uma tributação superior à devida. Tal acto tributário terá, assim, de 

enfermar de erro – de facto ou de direito12 – por violar as normas fiscais 

substantivas, exigindo-se um juízo sobre o carácter indevido da prestação tributária. 

Por outras palavras, para este efeito é insuficiente que o acto anulado seja ilegal em 

virtude de um qualquer vício procedimental ou de forma, o qual nada revela sobre 

a sua validade intrínseca13-14. 

 

Neste contexto, e sem prejuízo de a jurisprudência dos tribunais superiores 

entender, de forma uniforme e reiterada, que o erro sobre os pressupostos de direito 

se enquadra no conceito de erro imputável aos serviços, tem, no entanto, vindo a 

pronunciar-se no sentido de não configurar tal erro a situação em que o acto 

tributário é anulado com fundamento em inconstitucionalidade da norma aplicada. 

O argumento avançado para o efeito é que, estando a Administração Tributária 

sujeita ao princípio da legalidade (nos termos do n.º 2 do artigo 266.º da CRP e do 

artigo 55.º da LGT) e encontrando-se fora do seu âmbito de competências a 

apreciação da conformidade à CRP da lei fiscal em vigor, não pode recusar-se a 

aplicar uma norma com fundamento na sua inconstitucionalidade, a menos que o 

Tribunal Constitucional já tenha declarado, com força obrigatória geral, tal 

inconstitucionalidade, ou que as normas constitucionais violadas sejam 

directamente aplicáveis e vinculativas, por se tratarem de normas relativas a 

direitos, liberdades e garantias (cfr. n.º 1 do artigo 18.º da CRP)15. Esta 

                                           
12 Para maiores desenvolvimentos, cfr. JORGE LOPES DE SOUSA – Código de Procedimento e de 
Processo Tributário – Anotado e Comentado, I, 6.ª ed., Áreas Editora, 2011, pp. 535 – 537. 
13 De acordo com SERENA CABRITA NETO e CARLA CASTELO TRINDADE, será necessário atender à 
causa de anulação do acto tributário, verificando-se apenas erro imputável aos serviços quando o 
acto é anulado em virtude de uma causa de invalidade intrínseca ao mesmo (porque o imposto não 
é materialmente devido) mas não já se se verifica uma causa de invalidade extrínseca (em que, pese 
embora o imposto fosse materialmente devido, o acto de liquidação se encontra inquinado de 
invalidade em virtude de vício procedimental) – cfr. Contencioso Tributário, I, 1.ª Ed., Almedina, 
2017, reimpr., p. 219. 
14 JORGE LOPES DE SOUSA – Sobre a responsabilidade civil da Administração Tributária por actos 
ilegais, Áreas Editora, 2010, p. 43. 
15 Neste sentido, cfr., a título meramente exemplificativo, os Acórdãos do Supremo Tribunal 
Administrativo de 4 de Março de 2015 (processo n.º 01529/14), de 22 de Março de 2017 (processo 
n.º 0471/14) e de 5 de Abril de 2017 (processo n.º. 0399/15). 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201905061940/128264/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201905061940/127975/diploma/indice
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/34af21b03b79ed3380257e03003b403a?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7bc7472dc9b233d9802580ed003eee94?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7bc7472dc9b233d9802580ed003eee94?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0edba2a2a15ff577802580fb003da1f7?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
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jurisprudência foi, inclusivamente, muito recentemente uniformizada pelo Supremo 

Tribunal Administrativo, através de acórdão de 30 de Janeiro de 2019 16. 

Ou seja, de acordo com o entendimento defendido pelos tribunais superiores, a 

prolação de um acto tributário fundado na aplicação de uma norma inconstitucional 

não configura, por regra, um erro imputável aos serviços da Administração 

Tributária, motivo pelo qual os contribuintes não tinham, à luz do n.º 1 do artigo 

43.º da LGT, direito ao pagamento de juros indemnizatórios sobre o montante 

indevidamente entregue nos cofres da Fazenda Pública.  

 

Discorda-se deste entendimento do Supremo Tribunal Administrativo, desde 

logo e na exacta medida em que é do referido n.º 2 do artigo 266.º da CRP que 

resulta a subordinação da Administração Pública (i.e. dos seus órgãos e agentes 

administrativos) à Lei Fundamental da República Portuguesa. Com efeito, esta 

subordinação à CRP implica necessariamente um controlo oficioso da 

constitucionalidade das leis que lhe cumpre aplicar e, em última linha, da sua própria 

actuação17. 

 

Por outro lado, o respeito pela hierarquia das fontes de direito impede a 

Administração Tributária de aplicar normas de grau inferior que ofendam normas 

hierarquicamente superiores. Na verdade, o n.º 3 do artigo 3.º da CRP, ao determinar 

que a validade das leis depende da sua conformidade à CRP, estabelece um princípio 

claro de supremacia da Lei Fundamental sobre todas as normas de direito ordinário, 

do qual resulta, nas palavras de JORGE MIRANDA, que «cada princípio ou regra 

constitucional é, sim, requisito de validade, cuja preterição determina invalidade 

em sentido técnico-jurídico»18 da norma infraconstitucional desconforme. Por outro 

lado, resultando do n.º 2 do mesmo artigo 3.º a subordinação do Estado à CRP, esta 

não pode deixar de se materializar, como bem aponta RUI MEDEIROS, na 

                                           
16 cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 30 de Janeiro de 2019 (processo n.º 
0564/18.2BALSB). 
17 cfr. RUI MEDEIROS – A decisão de inconstitucionalidade – os autores, o conteúdo e os efeitos da 
decisão de inconstitucionalidade da lei, Universidade Católica Editora, 1999, Lisboa, pp. 204 – 205. 
18 cfr. JORGE MIRANDA / RUI MEDEIROS – Constituição da República Portuguesa Anotada, I, 2.ª 
Edição, Wolters Kluwer Portugal / Coimbra Editora, 2010, p. 120. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201905061940/127958/diploma/indice
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/999d115bc00a35e68025839a005a41b1?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/999d115bc00a35e68025839a005a41b1?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
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«vinculação de todos os poderes públicos, incluindo o poder administrativo, à 

Constituição»19. 

 

Em síntese, concatenando os referidos preceitos constitucionais, conclui-se 

que «a norma constitucional que estabelece que “os órgãos e agentes 

administrativos estão subordinados à Constituição e à lei”, aliada ao princípio da 

primazia da Constituição sobre todos os actos infra constitucionais, é, à partida, 

suficiente para fundar um dever de desaplicação de normas inconstitucionais, 

idêntico ao consagrado pelo artigo 204.º em relação aos tribunais»20. 

 

Assim sendo, em caso de anulação de uma liquidação com fundamento na 

inconstitucionalidade da norma aplicada, o erro de direito resultante da violação da 

Lei Fundamental deveria subsumir-se no conceito de erro imputável aos serviços da 

Administração Tributária para efeitos do direito dos contribuintes à percepção de 

juros indemnizatórios, nos termos do n.º 1 do artigo 43.º da LGT, uma vez que, em 

tais casos, é feito um verdadeiro juízo sobre o carácter indevido do montante 

liquidado. 

 

Refira-se, aliás, que este foi já, em tempos, o entendimento do Supremo 

Tribunal Administrativo, que defendia o direito dos contribuintes ao recebimento 

de juros indemnizatórios por lhes ter sido exigido um tributo em virtude de uma 

norma que vem a ser declarada inconstitucional, na medida em que «o facto de a 

liquidação ter obedecido às disposições legais […] não exclui a existência de erro 

de direito, consubstanciado na aplicação de lei que não podia ser aplicada, por 

contrária ao direito constitucional» e que «a obrigação de indemnizar não deixa de 

existir só porque a Administração não é livre de deixar de aplicar a lei, a pretexto 

da sua inconstitucionalidade»21.  

                                           
19 cfr. RUI MEDEIROS – A decisão de inconstitucionalidade – os autores, o conteúdo e os efeitos da 
decisão de inconstitucionalidade da lei, Universidade Católica Editora, 1999, Lisboa, p. 168. 
20 cfr. RUI MEDEIROS – A decisão de inconstitucionalidade – os autores, o conteúdo e os efeitos da 
decisão de inconstitucionalidade da lei, Universidade Católica Editora, 1999, Lisboa, p. 205. 
21 cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 9 de Outubro de 2002 (processo n.º 
0789/02). 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb1a1695b00afd4b80256c56003a4763?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,26405#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb1a1695b00afd4b80256c56003a4763?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,26405#_Section1
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Ora, o entendimento de que o erro de direito resultante da aplicação de uma norma 

inconstitucional não se subsume no conceito de erro imputável aos Serviços da 

Administração Tributária encerra um tratamento verdadeiramente paradoxal, 

encontrando-se os contribuintes menos protegidos face à violação pela 

Administração Tributária de uma norma ínsita na CRP – Lei Fundamental e 

estruturante de todo o sistema jurídico português – do que perante a violação da lei 

ordinária, hierarquicamente inferior àquela. E isto porque, de acordo com tal 

entendimento, a obtenção de uma indemnização tendente a compensar os prejuízos 

decorrentes da indisponibilidade do montante indevidamente entregue pelos 

contribuintes nos cofres da Fazenda Pública dependeria necessariamente da 

instauração de uma acção de responsabilidade civil extracontratual contra o Estado 

nos termos supra expostos, enquanto que, caso se tratasse de uma liquidação 

contrária a uma qualquer norma legal substantiva, a referida compensação 

decorreria directamente da decisão que declarasse a ilegalidade da liquidação e da 

verificação da existência de erro imputável aos serviços, por aplicação do artigo 43.º 

da LGT.  

 

Tal paradoxo é ainda mais evidente considerando que, também segundo a 

jurisprudência reiterada e uniforme dos tribunais superiores, a aplicação pela 

Administração Tributária de normas contrárias ao direito europeu integra o conceito 

de erro imputável aos serviços22, sendo susceptível, por isso, de constituir o 

contribuinte no direito ao recebimento de juros indemnizatórios, nos termos do 

artigo 43.º da LGT 23-24.  

                                           
22 Para uma análise mais detalhada do dever de desaplicação pela Administração Tributária do 
direito interno contrário ao direito europeu e do preenchimento do conceito de erro imputável aos 
serviços quando não o faça, cfr. ponto 3.3 infra. 
23 cfr., entre outros, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 22 de Março de 2017 (processo 
n.º 0165/13). 
24 A jurisprudência é, inclusivamente, peremptória ao afirmar que a este entendimento não obsta o 
facto de o mesmo direito não ser reconhecido em caso de violação de normas constitucionais, por 
inexistir em tais casos um erro imputável aos serviços, não se alcançando, porém, por que motivo 
considera admissível tal diferenciação. Veja-se, a título meramente exemplificativo, o recente 
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo a 18 de Janeiro de 2017 (processo n.º 
0890/16), em cujo resumo se pode ler «o facto de a ilegalidade determinante da procedência da 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5c05f1db3487da64802580f000488380?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,0165%2F13#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5c05f1db3487da64802580f000488380?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,0165%2F13#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3f409fc5acdf66af802580ae003c04fe?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3f409fc5acdf66af802580ae003c04fe?OpenDocument
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Confrontado com esta diferenciação injusta de tratamento, o legislador veio 

recentemente alterar o artigo 43.º, n.º 3, da LGT, passando a prever expressamente 

o direito a juros indemnizatórios em caso de anulação da liquidação com 

fundamento em inconstitucionalidade da norma em que esta assentou. 

 

3. A LEI N.º 9/2019, DE 1 DE FEVEREIRO 
 

3.1. A NOVA REDACÇÃO DO ARTIGO 43.º, N.º 3, DA LGT 
 

Com a entrada em vigor, a 2 de Fevereiro de 2019, da Lei n.º 9/2019, de 1 de 

Fevereiro, foi aditada a alínea d) ao n.º 3, do artigo 43.º da LGT, passando a assistir 

aos contribuintes o direito ao pagamento de juros indemnizatórios «em caso de 

decisão judicial transitada em julgado que declare ou julgue a 

inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma legislativa ou regulamentar em que 

se fundou a liquidação da prestação tributária e que determine a respectiva 

devolução».  

 

Cumpre recordar que a referida lei surgiu na sequência da muito mediática 

declaração de inconstitucionalidade da Taxa Municipal de Protecção Civil – 

liquidada aos proprietários de imóveis por alguns municípios –, na medida em que 

desta declaração de inconstitucionalidade resultava inequivocamente o direito ao 

reembolso dos montantes indevidamente pagos, mas não o direito à percepção de 

juros indemnizatórios por não caber em nenhuma das situações à data previstas no 

artigo 43.º da LGT – inexistindo, assim, erro imputável aos serviços.  

 

Neste contexto de injustiça notória e generalizada, foram apresentados à 

Assembleia da República dois Projectos de Lei25 (de conteúdo essencialmente 

                                           
impugnação se concretizar em violação de norma comunitária, não implica tratamento similar 
àquele que equaciona que venham a ser declaradas inconstitucionais». 
25 Os dois Projectos de Lei podem ser consultados em https://www.parlamento.pt/Activi 
dadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42463  e 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42463
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42463
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idêntico), propondo que se reconhecesse, com natureza interpretativa, serem 

devidos juros indemnizatórios quando o pagamento indevido de tributos se tenha 

fundado em normas inconstitucionais. 

 

Na sequência dos referidos Projectos de Lei, foi aprovada a Lei n.º 9/2019, de 

1 de Fevereiro, a qual aditou ao elenco do n.º 3 do artigo 43.º da LGT a obrigação 

do pagamento de juros indemnizatórios em caso de declaração de 

inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma em que se fundou a liquidação da 

prestação tributária em causa. A referida lei determinou ainda que esta norma se 

aplica também a decisões judiciais de inconstitucionalidade anteriores à sua entrada 

em vigor, sendo devidos juros indemnizatórios relativos a prestações tributárias que 

tenham sido liquidadas desde 1 de Janeiro de 2011. 

 

Ou seja, a Lei n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro veio consagrar uma nova situação 

em que são devidos juros indemnizatórios aos contribuintes, embora abrangendo 

decisões já transitadas em julgado, desde que referentes a liquidações posteriores a 

31 de Dezembro de 2010. 

 

Cumpre desde logo sublinhar que o legislador optou por não conferir natureza 

interpretativa à alteração operada pela Lei n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro, o que 

implicaria que o direito a juros indemnizatórios em caso de declaração de 

inconstitucionalidade da norma em que se fundou a liquidação anulada sempre tinha 

(ou podia ter) decorrido do artigo 43.º da LGT. Embora tal natureza interpretativa 

tenha constado das propostas legislativas apresentadas, compreende-se que a 

referida alteração não poderia ter essa natureza quando se trata de um aditamento 

de uma nova alínea ao n.º 3 do artigo 43.º da LGT (i.e. situações que, embora não 

se subsumam no conceito de erro imputável aos serviços da Administração 

Tributária, o legislador entende que devem originar também o direito ao pagamento 

                                           
https://www.parlamento.pt/Activida 
deParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43101. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43101
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43101
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de juros indemnizatórios) e não da sua integração no conceito de erro imputável aos 

serviços26.  

 

Com efeito, e como já anteriormente referido, antes da entrada em vigor da  

Lei n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro, para além das situações de verificação de erro 

imputável aos serviços, assistia ao contribuinte, nos termos do n.º 3 do artigo 43.º 

da LGT, o direito ao pagamento de juros indemnizatórios quando se verificasse o 

incumprimento por parte da Administração Tributária de prazos procedimentais de 

decisão e restituição oficiosa de quantias indevidamente arrecadadas27. Ora, sem 

prejuízo da censurabilidade associada à omissão de tais deveres pela Administração 

Tributária, certo é que tais situações não podem ser enquadradas no conceito de erro 

imputável aos serviços como este tem vindo a ser construído pela doutrina e pela 

jurisprudência, uma vez que não configuram qualquer situação de erro sobre os 

pressupostos de facto ou de direito em que assentou a prolação do acto de 

liquidação.  

 

Resulta pois claro que o legislador, integrando esta situação no elenco do n.º 3 

do artigo 43.º da LGT, entendeu que, quando um acto tributário é anulado por se ter 

baseado na aplicação de uma norma inconstitucional, os contribuintes deverão ser 

ressarcidos pelo prejuízo decorrente da indisponibilidade do montante 

indevidamente pago através do recebimento de juros indemnizatórios, muito embora 

não reconduza tal situação a um erro imputável aos serviços da Administração 

Tributária. 

 

                                           
26 Como bem refere JOÃO BAPTISTA MACHADO, poderemos dizer que «são de natureza 
interpretativa aquelas leis que, sobre pontos ou questões em que as regras jurídicas aplicáveis são 
incertas ou o seu sentido decisório controvertido, vêm consagrar uma solução que os tribunais 
poderiam ter adoptado» - Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 2011, 19.ª 
reimp., p. 246. Assim, apenas com o enquadramento desta situação no conceito de erro imputável 
aos serviços seria possível defender-se que o direito ao pagamento de juros indemnizatórios nestas 
circunstâncias sempre tinha existido à luz da norma que vigorava à data, o que não sucedeu. 
27 Em ambos os casos estavam em causa situações em que a Administração Tributária, tendo 
conhecimento da ilegalidade da liquidação ou tendo a mesma sido suscitada pelo contribuinte, não 
adoptou, num prazo considerado razoável, as diligências adequadas à reposição da legalidade 
violada. 
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Muito embora seja de saudar a iniciativa do legislador em debelar a situação de 

clara injustiça em que se encontravam os contribuintes perante uma violação da Lei 

Fundamental, entendemos que o mero reconhecimento do direito à percepção de 

juros indemnizatórios peca por escasso. Com efeito, face à manifesta ilegalidade 

intrínseca de um acto tributário desconforme à CRP, o legislador deveria ter 

reconduzido esta situação à verificação de um erro imputável aos serviços da 

Administração Tributária28.  

 

O impacto da não subsunção desta situação ao conceito de erro imputável aos 

serviços não é despiciendo, desde logo no que se refere à desigualdade de tratamento 

que agora existe entre um contribuinte que, confrontado com uma liquidação da 

Administração Tributária e para obstar à sua cobrança coerciva, opta por pagar e um 

contribuinte que, ao invés, presta uma garantia idónea enquanto discute a legalidade 

da liquidação em causa. Com efeito, de acordo com o n.º 2 do artigo 53.º da LGT, o 

contribuinte que preste uma garantia tem direito a ser indemnizado pelos prejuízos 

resultantes da sua prestação, desde que se verifique que houve erro imputável aos 

serviços na liquidação do tributo em causa29. Caso não se verifique a existência de 

erro imputável aos serviços da Administração Tributária, o contribuinte apenas terá 

direito a essa mesma indemnização se a garantia for mantida durante mais de três 

anos. 

 

Suscita-se pois a dúvida sobre se assiste ao contribuinte que preste e mantenha 

garantia idónea por prazo inferior a 3 anos o direito a indemnização previsto no n.º 

2 do artigo 53.º da LGT caso o acto de liquidação em questão venha a ser anulado 

por se ter baseado na aplicação de uma norma inconstitucional. 

 

                                           
28 Por exemplo, através do aditamento de uma norma estruturalmente semelhante ao n.º 2 do artigo 
43.º da LGT: «considera-se também haver erro imputável aos serviços nos casos em que, apesar de 
a liquidação ser efectuada com base na declaração do contribuinte, este ter seguido, no seu 
preenchimento, as orientações genéricas da administração tributária, devidamente publicadas». 
29 Tendo esta indemnização como limite máximo o montante resultante da aplicação da taxa de 4% 
prevista para os juros indemnizatórios. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt53.aspx
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Ora, caso o legislador tivesse optado por incluir estas situações de 

inconstitucionalidade da norma aplicada no conceito de erro imputável aos serviços 

(como entendemos que deveria ter feito), seria inequívoco que assistiria ao 

contribuinte que optou por prestar garantia o direito a uma indemnização tendente 

a compensar os respectivos custos, independentemente do período de tempo durante 

o qual a tivesse mantido. 

Contudo, pese embora a incoerência de colocar o contribuinte que optou por 

proceder ao pagamento da liquidação numa situação mais favorável do que o 

contribuinte que prestou garantia, dificilmente existirá base legal para defender que 

este último possa, de alguma forma, apelar à nova redacção da alínea d) do n.º 3 do 

artigo 43.º da LGT para esse efeito30. 

 

Na situação em apreço, e muito embora se discorde do acerto da solução 

encontrada pelo legislador (que manteve a redacção do n.º 2 do artigo 53.º da LGT), 

parece não se poder falar da existência de uma lacuna (i.e. um vazio legislativo) 31, 

na medida em que o contribuinte que prestou garantia pode instaurar uma acção 

autónoma de responsabilidade civil contra o Estado ao abrigo da Lei n.º 67/2007, de 

31 de Dezembro, para ser compensado dos prejuízos que prove ter sofrido com a 

sua manutenção. 

 

Assim, podemos afirmar que, com a entrada em vigor da Lei n.º 9/2019, de 

1 de Fevereiro, o contribuinte que prestou (durante período não superior a três anos) 

garantia tendente a obstar à cobrança coerciva de liquidação que vem a ser anulada 

por se ter fundado em norma inconstitucional passou a estar numa posição 

desvantajosa quando comparada com aquela em que estaria caso tivesse procedido 

ao pagamento do montante liquidado, caso em que poderia ser ressarcido através do 

reconhecimento do seu direito a juros indemnizatórios. 

                                           
30 Com efeito, um dos princípios básicos na interpretação das normas jurídicas é o de que o intérprete 
deve presumir que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu 
pensamento adequadamente (artigo 9.º do Código Civil), ainda que seja possível a identificação de 
lacunas na ordem jurídica que devem ser integradas (artigo 10.º do Código Civil). 
31 cfr. JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO – O Direito – Introdução e Teoria Geral, 13.ª ed., Almedina, 
2005, pp. 433 ss. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201810122116/73407050/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201810122116/73407051/diploma/indice
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A nova lei veio, assim, introduzir (mais) uma grave incoerência no sistema jurídico, 

o qual deveria, em nosso entender, ser harmonizado, passando a prever-se também 

a indemnização por prestação de garantia indevida em casos de anulação de um acto 

tributário com fundamento em inconstitucionalidade da norma aplicada. 

 

3.2. EFEITO RETROSPECTIVO E CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS 
A partir de 2 de Fevereiro de 2019, é inquestionável o direito dos contribuintes 

à percepção de juros indemnizatórios em casos de anulação de um acto tributário 

com fundamento em inconstitucionalidade da norma aplicada, prevendo ainda a Lei 

n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro, que a nova alínea d) do n.º 3 do artigo 43.º da LGT se 

aplica também a decisões judiciais de inconstitucionalidade anteriores à sua entrada 

em vigor, quando os tributos tenham sido liquidados após 31 de Dezembro de 2010. 

 

Ou seja, por vontade do legislador, o direito ao recebimento de juros 

indemnizatórios em caso de anulação da liquidação com fundamento em 

inconstitucionalidade da norma em que aquela assentou abrange também situações 

de caso julgado material em que tal direito foi negado. Contudo, seguramente por 

questões relacionadas com a segurança jurídica, o legislador entendeu adequado 

limitar os efeitos da nova lei às liquidações emitidas desde 1 de Janeiro de 2011, 

tendo aparentemente por referência o prazo geral de oito anos de prescrição das 

obrigações tributárias32.  

 

Cumpre pois indagar qual o meio adequado para os contribuintes fazerem valer 

o seu direito a juros indemnizatórios quando estejam em causa decisões 

jurisdicionais já transitadas em julgado que tenham anulado uma liquidação com 

fundamento em inconstitucionalidade da norma aplicada. 

 

Importa desde logo sublinhar que, como referido supra, este (novo) direito a 

juros indemnizatórios decorre directa e imediatamente da lei, não carecendo por isso 

                                           
32 cfr. artigo 48.º, n.º 1, da LGT. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt48.aspx
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de qualquer reconhecimento por parte da Administração Tributária ou dos 

Tribunais.  

 

Com efeito, ao contrário do que sucede com as situações de erro imputável 

aos serviços da Administração Tributária – cuja verificação e reconhecimento é 

condição sine qua non para o nascimento do direito a juros indemnizatórios –, o n.º 

3 do artigo 43.º da LGT determina directamente que o (único) pressuposto de que 

depende aquele direito é a existência de «decisão judicial transitada em julgado que 

declare ou julgue a inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma legislativa ou 

regulamentar em que se fundou a liquidação da prestação tributária e que 

determine a respectiva devolução». 

 

Neste contexto, importa assim começar por referir que, em rigor, deveria ser 

a própria Administração Tributária a proceder oficiosamente ao pagamento dos 

juros indemnizatórios legalmente devidos. É esta aliás a instrução interna que vigora 

nos Serviços da Administração Tributária, tendo o Sub-Director Geral, através do 

Ofício Circulado n.º 60052, de 3 de Outubro de 2006, determinado que «o 

pagamento dos correspondentes juros indemnizatórios não depende de solicitação 

do contribuinte, devendo ser satisfeito oficiosamente pelos Serviços, desde que 

verificados os respectivos pressupostos legais»33. 

 

Ou seja, entendemos que um contribuinte que pretenda fazer valer o seu 

direito à percepção de juros indemnizatórios, estando munido de uma decisão 

jurisdicional transitada em julgado que tenha anulado uma liquidação, emitida após 

31 de Dezembro de 2010, com fundamento em inconstitucionalidade da norma 

aplicada, poderá recorrer directamente à via judicial. 

 

                                           
33 No mesmo sentido se tem pronunciado a jurisprudência dos tribunais superiores – cfr., a título 
meramente exemplificativo, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 31 de Março de 2016 
(processo n.º 120/15), onde pode ler-se que «a obrigação do pagamento dos juros indemnizatórios, 
desde verificados os respectivos pressupostos legais, não depende de solicitação do contribuinte, 
devendo ser satisfeita oficiosamente pela AT». 

http://www.taxfile.pt/file_bank/news42_2_1.pdf
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ac15d2c53b054f1c80257f8c004a710b?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
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Contudo, considerando o lapso temporal abrangido pelo efeito rectroactivo 

da norma em questão (cerca de 8 anos) e o vasto número de situações por esta 

potencialmente abrangidas, há que reconhecer ser impraticável exigir aos serviços 

da Administração Tributária que proceda oficiosamente à liquidação daqueles juros 

indemnizatórios, uma vez que tal implicaria uma análise de todas as decisões 

judiciais transitadas em julgado que anularam liquidações emitidas após 1 de Janeiro 

de 2011 para identificar aquelas cujo fundamento assentou na inconstitucionalidade 

das normas aplicadas.  

 

Assim, pese embora não seja condição prévia do acesso à via contenciosa o 

pedido prévio deste montante à Administração Tributária, parece-nos que, atento o 

princípio da colaboração ínsito no artigo 59.º da LGT, os contribuintes deverão, num 

primeiro momento, requerer expressamente o pagamento dos juros indemnizatórios 

devidos junto da Administração Tributária, evitando-se assim litígios inúteis. Tal 

solução parece-nos ser, aliás, a mais eficiente, na medida em que, perante tal 

solicitação e após confirmação de que a situação se enquadra efectivamente na Lei 

n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro, a Administração Tributária deverá proceder ao seu 

pagamento no prazo de 90 dias (à semelhança do que se encontra previsto no artigo 

61.º, n.º 3, do CPPT). 

 

Ultrapassado este prazo sem que os juros indemnizatórios tenham sido 

pagos, o contribuinte não terá outra solução que não o recurso à via judicial, 

colocando-se, então, a questão de saber qual o meio judicial mais adequado ao seu 

dispor para eficazmente ver satisfeito o seu direito. 

 

De todos os meios processuais previstos no CPPT 34, entendemos que a 

intimação para um comportamento é o meio que melhor se adequa a assegurar a 

tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos e interesses legítimos que um contribuinte, 

                                           
34 Os únicos meios passíveis, no que para a presente sede releva, de acautelar a posição jurídica dos 
sujeitos passivos, aquando da ocorrência de uma actuação da Administração Tributária desconforme 
com lei, não relevando, por exemplo, os meios processuais previstos no CPTA. Neste sentido, cfr. 
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 7 de Março de 2007 (Processo n.º 06/07). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt59.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cppt/Pages/cppt61.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cppt/Pages/cppt61.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cppt/pages/codigo-de-procedimento-e-de-processo-tributario-in-1895.aspx
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e063bb907b4222738025729f004b5165?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
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nesta situação, pretende fazer valer – i.e., o direito ao pagamento de juros 

indemnizatórios quando esteja em causa uma liquidação anulada, por decisão 

transitada em julgado, com fundamento em inconstitucionalidade da norma aplicada 

–, não existindo outro meio processual que se afigure igualmente idóneo e adequado 

à sua protecção. 

 

A este respeito, e considerando que face ao disposto no n.º 2 do artigo 147.º 

do CPPT, o meio processual da intimação para um comportamento apenas se 

revelará aplicável caso seja o meio «mais adequado a assegurar a tutela plena, 

eficaz e efectiva dos direitos ou interesses em causa»35, importa efectuar uma breve 

análise comparativa dos três meios processuais potencialmente capazes de tutelar a 

pretensão dos contribuintes, a saber: intimação para um comportamento – alínea m) 

do artigo 97.º do CPPT –, acção para o reconhecimento de um direito ou interesse 

em matéria tributária – alínea h) do artigo 97.º do CPPT – e a acção administrativa 

– alínea p) do artigo 97.º do CPPT. 

 

Parece, desde logo, ser de afastar a conclusão de que, sendo possível 

considerar-se o não pagamento dos juros indemnizatórios no prazo de 90 dias um 

indeferimento tácito do pedido efectuado pelo contribuinte, tal implicará 

necessariamente a apresentação de acção administrativa, na medida em que aquela 

presunção de indeferimento constitui uma ficção legal para protecção do 

contribuinte, estando na sua disponibilidade fazer uso (ou não) desta faculdade36. 

                                           
35 Note-se que, na esteira da jurisprudência dos tribunais superiores, entendemos que tal critério de 
adequabilidade «refere-se, tão só, às potencialidades tutelares do meio processual, e não à 
ineficácia dos demais, ou seja, pode haver outro meio igualmente capaz de tutelar os direitos ou 
interesses em causa – o que não pode é esse meio ser mais adequado a proporcionar essa tutela. O 
facto de outros meios processuais admitirem mais meios de prova ou de intervenção do interessado 
na exposição da sua posição, permitindo ao juiz, eventualmente, uma melhor ponderação, também 
não é motivo para se concluir pela sua maior adequação» – cfr. Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo de 7 de Março de 2007 (Processo n.º 06/07). 
36 Com efeito, «constitui jurisprudência corrente que a lei não deve ser interpretada com o sentido 
de impor ao interessado a reacção contenciosa contra o indeferimento presumido, sob pena de tal 
indeferimento gerar caso decidido ou resolvido. Antes, o que a lei confere é uma mera faculdade, 
que o interessado pode usar ou abster-se de usar, sem que a sua inércia exima a Administração da 
sua obrigação de decidir ou a situação fique definitivamente decidida pelo indeferimento 
presumido. Ainda recentemente – 12 de Janeiro de 2006 – a Secção de Contencioso Administrativo 
deste Tribunal reafirmou, no processo n.º 347/04 que “(…) a presunção de indeferimento, face ao 
silencio da Administração, é uma mera ficção legal para protecção do administrado, com 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cppt/Pages/cppt147.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cppt/Pages/cppt97.aspx
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e063bb907b4222738025729f004b5165?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
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Por outro lado, a acção administrativa seria um processo demasiado moroso 

e, logo aí, menos eficaz de tutelar o direito do contribuinte, que, além do mais, não 

necessita de uma condenação da Administração Tributária, mas sim de uma decisão 

em que obtenha logo o que pretende, i.e. o pagamento dos juros indemnizatórios 

que lhe são devidos. 

 

Como afirma o Supremo Tribunal Administrativo, «se […] a intimação para 

um comportamento “é um processo expedito”, isto é, mais ágil do que os demais, 

essa pode ser razão para que melhor tutele os direitos e interesse em causa, 

sabendo-se que eles se consubstanciam na necessidade, para o interessado, de obter 

da Administração, aquilo que ela não lhe prestou em devido tempo. Neste caso, a 

melhor tutela pode equivaler à tutela mais rápida, e a isso convém um meio 

processual mais expedito, ainda que propicie menor ponderação»37. 

 

Conclui-se, assim, que a acção administrativa não é o meio mais adequado à 

tutela plena, eficaz e efectiva do direito dos contribuintes ao pagamento dos juros 

indemnizatórios devidos quando esteja em causa uma liquidação anulada, por 

decisão transitada em julgado, com fundamento em inconstitucionalidade da norma 

aplicada. 

 

Quanto à acção para o reconhecimento de um direito ou interesse legítimo 

em matéria tributária, prevista no artigo 145.º do CPPT, a mesma apenas permitiria 

aos contribuintes obter o reconhecimento judicial de um direito ao pagamento que 

já resulta directamente da lei, ficando o cumprimento do correspondente dever 

dependente de um acto da Administração Tributária, o qual, caso fosse novamente 

omitido, obrigaria os contribuintes a recorrer a novos meios judiciais de forma a 

compelir a Administração Tributária a praticar os actos necessários ao exercício do 

direito reconhecido judicialmente. Tal redundaria, em última análise, numa 

                                           
finalidades exclusivamente adjectivas. Não pode, pois, afirmar-se, com pertinência […] que a 
recorrida se socorreu da intimação para um comportamento porque, por inércia sua, deixou 
precludir a possibilidade de usar outros meios» – cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
de 7 de Março de 2007 (Processo n.º 06/07). 
37 cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 7 de Março de 2007 (Processo n.º 06/07). 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cppt/Pages/cppt145.aspx
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e063bb907b4222738025729f004b5165?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e063bb907b4222738025729f004b5165?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
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morosidade acrescida no exercício do seu direito ao recebimento dos juros 

indemnizatórios, parecendo, assim, não ser também este o meio mais adequado à 

tutela plena, eficaz e efectiva do direito dos contribuintes a juros 

indemnizatórios38-39.  

 

Parece, assim, que a intimação para um comportamento deverá ser 

qualificada como o meio mais adequado à tutela deste direito dos contribuintes. 

 

Contra esta conclusão não se poderá argumentar que a acção de intimação 

para um comportamento pressupõe que o dever de a Administração Tributária 

adoptar esse comportamento tenha sido previamente reconhecido por via judicial ou 

graciosa, uma vez que tal meio processual não inclui uma fase declarativa. Com 

bem nota LOPES DE SOUSA, «a definição da existência de um dever pode resultar 

directamente da lei, quando se esteja em face de direitos cuja existência não 

necessite de actos de aplicação ou decorra necessariamente de uma determinada 

situação fáctica. A existência da situação fáctica invocada pela requerente pode 

sempre vir a ser contestada pela administração tributária, mas essa eventualidade 

não deverá servir de base à rejeição do pedido de intimação, com fundamento na 

sua inadequação para a satisfação da pretensão do requerente. Na verdade, a 

primacial utilidade deste meio processual simplificado (integrado apenas por 

requerimento, resposta e decisão) como meio alternativo em relação à acção para 

reconhecimento de direito (completada com a subsequente execução de julgado), é 

                                           
38 Também a este respeito se tem pronunciado o Supremo Tribunal Administrativo: «a acção para 
reconhecimento de um direito, por seu turno, só tem cabimento “sempre que esse meio processual 
for o mais adequado para assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva do direito ou interesse 
legalmente protegido”, de acordo com o n.º 3 do artigo 145.º do CPPT. Ora, não se vê que, em 
confronto com a intimação para um comportamento, a recorrida pudesse obter melhor tutela por 
aquela via. E sempre se poderá dizer que, determinando o nº 3 do artigo 145º do CPPT que a acção 
para reconhecimento de um direito siga os termos do processo de impugnação, estamos perante um 
meio mais moroso, e a tutela requerida, no caso, implica uma decisão tão pronta quanto possível, 
pois quanto mais demorada ela for mais distante fica a almejada finalização do procedimento 
administrativo» – cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 7 de Março de 2007 
(Processo n.º 06/07). 
39 Tem sido entendimento do Supremo Tribunal Administrativo que o meio mais adequado será 
aquele que permita ao contribuinte obter (i), desde logo, o resultado que pretende – in casu, a 
vinculação da Administração Tributária a, em prazo fixado pelo Tribunal, proceder ao pagamento 
dos juros indemnizatórios devidos – e (ii) da forma mais expedita possível, aquele pagamento – cfr.  
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 7 de Março de 2007 (Processo n.º 06/07). 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e063bb907b4222738025729f004b5165?OpenDocument&ExpandSection=1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e063bb907b4222738025729f004b5165?OpenDocument&ExpandSection=1
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a de permitir e assegurar de forma muito mais rápida a efectivação dos direitos 

cuja existência é evidente [em rodapé, «a evidência do direito é que explica a 

dispensa de acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo, pois o 

pedido de reconhecimento judicial só se justifica quando existir uma situação de 

dúvida»] e, nesta medida, é um meio relevante de assegurar a tutela judicial 

efectiva, que tem como elemento importante uma componente temporal (art. 20.º, 

n.ºs 1 e 4, da CRP)»40.  

 

Esta posição, à qual aderimos integralmente, também tem sido defendida 

pela jurisprudência dos tribunais superiores: «o dever de prestar, por parte da F.P., 

previsto no art.º 147º do C.P.P.T., quando, face à factualidade relevante, apurada 

em sede de intimação para um comportamento, resulte directamente da lei, deve 

considerar-se verificada, não carecendo de qualquer outra actividade, 

nomeadamente dos tribunais e através de acção para o conhecimento de um direito 

ou interesse legítimo, que o declare»41. 

 

Face ao exposto, entendemos que, resultando a pretensão dos contribuintes 

de um direito que resulta directamente da lei em face de uma determinada situação 

factual e, bem assim, sendo fácil para o Tribunal concluir, de forma segura, pela 

existência do direito invocado, a acção de intimação para um comportamento 

constitui efectivamente o «meio mais adequado para salvaguardar a tutela plena, 

eficaz e efectiva» do direito dos contribuintes ao pagamento de juros 

indemnizatórios. 

 

Finalmente, no que respeita ao prazo de prescrição do direito a juros 

indemnizatórios, cumpre referir que o n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 67/2007, de 31 

de Dezembro, determina que «a responsabilidade civil extracontratual do Estado e 

das demais pessoas colectivas de direito público por danos resultantes do exercício 

                                           
40 cfr. JORGE LOPES DE SOUSA – Código de Procedimento e de Processo Tributário – Anotado e 
Comentado, I, 6.ª ed., Áreas Editora, 2011, pp. 1083 – 1084. 
41 cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 5 de Junho de 2002 (processo n.º 815/02). 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/2a412b66fc2f93f180256be2003e4694?OpenDocument&ExpandSection=1#_Section1
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da função legislativa, jurisdicional e administrativa rege-se pelo disposto na 

presente lei, em tudo o que não esteja previsto em lei especial». 

 

Como anteriormente referido, o regime legal dos juros indemnizatórios 

previsto nas leis tributárias tem natureza especial, prevalecendo sobre o regime geral 

da responsabilidade civil extracontratual do Estado consagrado na Lei n.º 67/2007, 

de 31 de Dezembro, sem prejuízo da sua aplicação subsidiária. 

 

Não estando estabelecido nas leis tributárias qualquer prazo de prescrição 

deste direito, teremos necessariamente de socorrer-nos da norma que regula esta 

matéria na Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, cujo artigo 5.º determina que «o 

direito à indemnização por responsabilidade civil extracontratual do Estado, das 

demais pessoas colectivas de direito público e dos titulares dos respectivos órgãos, 

funcionários e agentes bem como o direito de regresso prescrevem nos termos do 

artigo 498.º do Código Civil, sendo-lhes aplicável o disposto no mesmo Código em 

matéria de suspensão e interrupção da prescrição». 

 

Neste contexto, o n.º 1 do artigo 498.º do Código Civil estabelece que «o 

direito de indemnização prescreve no prazo de três anos, a contar da data em que 

o lesado teve conhecimento do direito que lhe compete, embora com 

desconhecimento da pessoa do responsável e da extensão integral dos danos, sem 

prejuízo da prescrição ordinária se tiver decorrido o respectivo prazo a contar do 

facto danoso». 

 

Assim, teremos de concluir que o termo inicial do prazo de prescrição de 3 

anos do direito do contribuinte ao pagamento de juros indemnizatórios corresponde 

à data em que se constituiu este direito, i.e. 2 de Fevereiro de 201942. 

 

Ou seja, os contribuintes que pretendam solicitar o pagamento de juros 

indemnizatórios a que tenham direito e/ou intimar judicialmente a Administração 

                                           
42 Ou seja, com a entrada em vigor da Lei n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106487514/201810122116/73407638/diploma/indice
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Tributária para o efeito, em virtude de decisão transitada em julgado que anulou um 

acto tributário – emitido desde 1 de Janeiro de 2011 – com fundamento em 

inconstitucionalidade da norma aplicada, deverão fazê-lo até ao dia 2 de Fevereiro 

de 2022, sob pena de prescrição desse direito. 

 

3.3. O CASO PARTICULAR DO DIREITO EUROPEU 
 

Conforme supra se referiu43, a jurisprudência dos tribunais superiores tem 

qualificado as situações em que a Administração Tributária emite liquidações 

aplicando normas internas contrárias ao direito comunitário como erro imputável 

aos seus serviços. 

  

Neste contexto, importa recordar que, de acordo com o n.º 4 do artigo 8.º da 

CRP, o direito comunitário é aplicável na ordem interna nos termos do Direito da 

União. Ou seja, de acordo com o princípio do primado, em todo e qualquer caso a 

norma nacional cede perante o direito comunitário44-45. Assim, quando estejam em 

causa normas de direito comunitário conflituantes com quaisquer normas de direito 

interno ordinário46, a consequência jurídica da prevalência do direito comunitário 

traduzir-se-á necessariamente na desaplicação da norma interna e na consequente 

aplicação da norma comunitária que com aquela colide47-48.  

 

                                           
43 cfr. Ponto 2.2 supra. 
44 cfr. T.C. HARTLEY – Foundations of European Community Law, Oxford University Press, 2003, 
p. 228, e JOHN FAIRHURST – Law of the European Union, Pearson, 2014, pp. 265 – 266. 
45 cfr. Acórdão Flaminio Costa contra E.N.E.L do Tribunal de Justiça da União Europeia (acórdão 
de 15 de Julho de 1964, proferido no âmbito do processo n.º 6/64). 
46 Sendo certo que, como aponta MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, «a afirmação da prevalência na 
aplicação ocorre assim, na jurisprudência [do Tribunal de Justiça da União Europeia] quer face ao 
direito ordinário interno, quer mesmo quando em causa possa estar o direito constitucional do 
Estado», entendimento que, como bem aponta o referido autor, não é reconhecido por todos os 
Estados Membros, podendo identificar-se na doutrina portuguesa posições divergentes quanto a esta 
questão – cfr. Direito da União, 6.ª ed., Almedina, 2010, p. 408. 
47 cfr. ALBERTO XAVIER – Direito Tributário Internacional, 2.ª ed. actualizada, Almedina, 2009, p. 
216. 
48 Esta prevalência do direito comunitário sobre a norma de direito interno com ele desconforme é, 
no que ao direito tributário concerne, expressamente estabelecida no artigo 1.º, n.º 1, da LGT. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201905061940/127963/diploma/indice
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=87399&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5089333
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/lgt/Pages/lgt1.aspx


O DIREITO A JUROS INDEMNIZATÓRIOS EM CASO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA APLICADA 
E O ERRO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS 
__________________________________________________________________ 

 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                            (2019) I:1 
25 || 30 

 
 

Assim sendo, e atenta a primazia do direito comunitário sobre o direito ordinário 

interno, bem como os princípios comunitários da efectividade e da equivalência, 

têm entendido os tribunais superiores, na esteira da jurisprudência do Tribunal de 

Justiça da União Europeia49, que a Administração Tributária é obrigada a desaplicar 

qualquer norma de direito interno que seja contrária ao direito europeu50.  

 

Nas palavras de PAULO OTERO, «o Tribunal de Justiça veio equiparar os 

órgãos administrativos dos Estados-membros ao juiz nacional, transformando-os 

em órgãos administrativos comunitários de aplicação directa e imediata do Direito 

Comunitário, isto em detrimento do respectivo Direito interno»51. 

 

Ora, impendendo sobre a Administração Tributária o dever de conhecer as 

normas comunitárias e de não aplicar normas internas desconformes com aquelas, 

naturalmente se conclui que o incumprimento de um tal dever constitui um erro 

imputável aos serviços, susceptível de originar o direito ao pagamento de juros 

indemnizatórios. 

 

A este respeito, saliente-se que seria totalmente inaceitável que o Estado 

Português concedesse o direito ao pagamento de juros indemnizatórios em caso de 

violação de normas puramente internas mas não em caso de violação de normas 

comunitárias, porquanto tal corresponderia, desde logo aos olhos do Tribunal de 

Justiça da União Europeia, a uma inaceitável tutela dos direitos de matriz 

comunitária menos intensa do que a conferida aos direitos de génese puramente 

interna e claramente violadora do princípio da equivalência. 

 

                                           
49 cfr. Acórdão Fratelli Constanzo SpA contra Município de Milão (acórdão de 22 de Junho de 1989, 
proferido no âmbito do processo n.º C-103/88). 
50 Nas palavras de MIGUEL GORJÃO-HENRIQUES, do princípio do primado resulta «para os próprios 
órgãos nacionais – prima facie, os órgãos jurisdicionais, mas não só – a obrigação de garantirem 
a plena eficácia do direito europeu, ainda que tal implique a desaplicação de normas nacionais, 
qualquer que seja a sua dignidade formal, como aliás resulta da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça» – cfr. Direito da União, 6.ª ed., Almedina, 2010, p. 407. 
51 cfr. PAULO OTERO – Legalidade e Administração Pública – o sentido da vinculação 
administrativa à juridicidade, Almedina, 2003, p. 678. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=96045&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5102542
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Neste contexto, tem sido entendimento reiterado dos nossos tribunais 

superiores que «considerando o vício apreciado, de violação do direito da UE, a 

situação é de erro-vício, abrangida no âmbito do artigo 43.º, n.º 1, da LGT»52. 

 

Não se compreende, porém, que impenda sobre a Administração Tributária 

o dever de desaplicar normas internas contrárias ao direito europeu em virtude do 

princípio do primado, mas que sobre si não impenda tal dever quanto a normas 

internas inconstitucionais, quando é também inequívoca a supremacia da Lei 

Fundamental sobre essas normas. 

 

É que, se é verdade que a Administração Tributária está vinculada na sua 

actuação ao princípio da legalidade e que a sua função não compreende (ainda que 

em teoria) a fiscalização concreta da constitucionalidade das normas de direito 

ordinário, não é menos evidente que é a própria CRP que determina a vinculação da 

Administração Pública às normas e princípios constitucionais nos mesmos termos 

em que determina a sua vinculação ao direito comunitário. 

 

Assim, transpondo, mutatis mutandis, para o direito constitucional os 

ensinamentos de GONÇALVES PEREIRA e FAUSTO DE QUADROS sobre o 

direito comunitário53, entendemos que a primazia da CRP sobre as normas de direito 

ordinário só pode ser entendida como absoluta, sob pena de se considerar que não 

existe verdadeiramente essa primazia, pelo menos de forma efectiva. 

 

Precisamente por este motivo, entendemos, na esteira do anteriormente 

defendido pelo Supremo Tribunal Administrativo, que «a obediência que a 

Administração deve à lei (vejam-se os artigos 266º nº 1 da Constituição e 55º da 

LGT) abrange a de todos os graus hierárquicos, e a de todas as origens, não 

                                           
52 cfr., a título meramente exemplificativo, Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul de 28 
de Fevereiro de 2019 (processo n.º 2143/05.5BELSB). 
53 Quando afirmam que «o primado do Direito Comunitário tem, pois, de ser absoluto e 
incondicional – sob pena de não haver primado» – cfr. ANDRÉ GONÇALVES PEREIRA / FAUSTO DE 
QUADROS – Manual de Direito Internacional Público, 3.ª ed., Almedina, 2009, 8.ª reimp., pp. 125 
– 126. 

http://www.dgsi.pt/jtca.nsf/170589492546a7fb802575c3004c6d7d/2c7840198a24246d802583b00037d38f?OpenDocument
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excluindo, nem as normas constitucionais, nem as que integram a ordem jurídica 

comunitária, estando-lhe vedada a aplicação de lei ordinária que afronte princípios 

constitucionais ou regras comunitárias a cuja observância esteja obrigado o Estado 

Português»54, não se justificando, por isso, de forma alguma uma diferenciação 

entre ambas as situações no que respeita à sua subsunção ao conceito de erro 

imputável aos Serviços da Administração Tributária. 

 

Ora, se até à entrada em vigor da Lei n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro, o 

contribuinte lesado em virtude de uma liquidação de imposto fundada em norma 

inconstitucional se encontrava numa posição desvantajosa quando comparada com 

a do contribuinte lesado por um acto tributário contrário ao direito comunitário 

(porque apenas a este último eram concedidos juros indemnizatórios em caso de 

erro imputável aos serviços), com a referida alteração legislativa a situação inverte-

se.  

 

Com efeito, o facto de a lei passar a estabelecer a aplicação de norma 

inconstitucional como uma situação objectiva da qual emerge directa e 

necessariamente o direito à percepção de juros indemnizatórios origina uma 

diferença de tratamento, desta feita em detrimento da tutela do direito comunitário, 

cuja violação, a manter-se a linha jurisprudencial até agora existente, apenas 

conferirá direito a juros indemnizatórios na medida em que seja reconhecido o erro 

imputável aos serviços. 

 

Tal diferença de tratamento em prejuízo do direito comunitário é dificilmente 

compaginável com o Direito da União, em particular com o princípio da 

equivalência e, bem assim, com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União 

Europeia, segundo a qual «as condições fixadas pelas legislações nacionais em 

matéria de reparação de danos [emergentes da violação de normas comunitárias] 

não podem ser menos favoráveis do que as que dizem respeito a reclamações 

                                           
54 cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 9 de Outubro de 2002 (processo n.º 
0789/02). 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb1a1695b00afd4b80256c56003a4763?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,26405#_Section1
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/fb1a1695b00afd4b80256c56003a4763?OpenDocument&ExpandSection=1&Highlight=0,26405#_Section1
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semelhantes de natureza interna e não podem ser organizadas por forma a tornar 

impossível na prática ou excessivamente difícil a obtenção da reparação»55-56.  

 

Em face do exposto, sob pena de se conferir maior protecção aos direitos de 

matriz interna, adivinha-se uma alteração jurisprudencial no sentido de reconhecer 

invariavelmente o direito à percepção de juros indemnizatórios nas situações de 

violação do direito comunitário, verifique-se ou não erro imputável aos serviços da 

Administração Tributária. Só assim se garantirá uma tutela equivalente, a qual, aliás, 

é inteiramente consonante com o primado do direito europeu. 

 

 

  

                                           
55 cfr. Acórdão Hedley Lomas (acórdão de 23 de Maio de 1996, proferido no âmbito do processo n.º 
C-5/94). No mesmo sentido, cfr. Acórdãos Brasserie du pêcheur e Factortame (Processos n.os C-
46/93 e C-48/93) e Francovich (Processos n.os C-6/90 e C-9/90). 
56 Para uma análise mais desenvolvida deste tema, cfr. MICHAEL LANG, “The Procedural Conditions 
for the Implementation of Tax Treaty Obligations Under Domestic Law”, Intertax, Kluwer Law 
International, Volume 35, Issue 3, 2007, pp. 146-151. 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99550&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6634662
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99550&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6634662
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=97140&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6138357
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4. CONCLUSÃO 
 

O artigo 43.º da LGT prevê um meio célere para que o contribuinte seja 

compensado pelos prejuízos decorrentes da indisponibilidade de um determinado 

montante em virtude de uma liquidação ilegal, dispensando-o de intentar uma acção 

autónoma de responsabilidade civil extracontratual contra o Estado para esse efeito. 

 

Pese embora se pretendesse um regime simples e expedito de ressarcimento 

dos referidos prejuízos, certo é que o legislador veio fazer depender o direito ao 

pagamento de juros indemnizatórios da interpretação do que seja um erro imputável 

aos serviços. Tratando-se de um conceito indeterminado, a sua densificação pela 

jurisprudência vinha dando azo a interpretações dificilmente compagináveis com o 

princípio da justiça, nomeadamente de que em caso de anulação de um acto 

tributário fundado em norma contrária à Lei Fundamental estava excluído o direito 

à percepção de juros indemnizatórios. 

 

Constatando a existência da referida injustiça, o legislador veio alterar o 

artigo 43.º, n.º 3, da LGT, passando a prever expressamente o direito ao recebimento 

de juros indemnizatórios nestas situações, pese embora não as reconduza ao 

conceito de erro imputável aos serviços. Embora seja de saudar a referida alteração 

legislativa, esta veio também agudizar algumas incongruências no ordenamento 

jurídico, nomeadamente intensificando a diferença de tratamento conferido aos 

contribuintes que optem por pagar o montante ilegalmente liquidado ou por prestar 

garantia tendente a obstar à cobrança coerciva do mesmo. Por outro lado, esta 

alteração introduziu uma diferença de tratamento entre o direito comunitário e o 

direito constitucional, conferindo a este último uma maior protecção, o que parece 

ser inadmissível à luz do princípio comunitário da equivalência.  

 

Conclui-se que é necessária uma reflexão mais aprofundada sobre o impacto 

da aplicação prática da Lei n.º 9/2019, de 1 de Fevereiro, impondo-se alterar o 

regime dos juros indemnizatórios e da indemnização por prestação de garantia 



O DIREITO A JUROS INDEMNIZATÓRIOS EM CASO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA APLICADA 
E O ERRO IMPUTÁVEL AOS SERVIÇOS 
__________________________________________________________________ 

 

REVISTA ELECTRÓNICA DE FISCALIDADE DA AFP                                                                                            (2019) I:1 
30 || 30 

 
 

indevida, com vista à sua simplificação e à uniformização das situações em que tais 

direitos são atribuídos aos contribuintes. 

 

No que especificamente concerne ao direito ao recebimento de juros 

indemnizatórios e considerando a sua natureza ressarcitória – os quais não visam 

punir a Administração Tributária mas antes compensar o contribuinte pelos 

prejuízos decorrentes da indisponibilidade do montante indevidamente pago –, 

parece-nos que a solução mais adequada seria prever-se uma regra geral de 

atribuição destes juros em caso de ilegalidade da liquidação (i) por violação de 

qualquer norma de direito ordinário (substantiva ou procedimental) e (ii) por 

aplicação de uma norma de direito ordinário desconforme com a CRP ou com o 

direito comunitário, excepcionando-se apenas as situações em que o erro é 

imputável ao próprio contribuinte.  

 

Propomos, assim, de jure condendo, a consagração de um regime de 

concessão de juros indemnizatórios na generalidade das situações em que um acto 

tributário é anulado por padecer de qualquer erro sobre os pressupostos de facto ou 

de direito, excluindo-se apenas as situações de «culpa do lesado» (num regime 

aproximado do estabelecido no artigo 570.º do Código Civil).  
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