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Informação

 I. ENQUADRAMENTO

Por informação datada de 15 de Julho de 2016, a Divisão de Justiça Tributária - Gestão da Dívida
Executiva da Direção de Finanças de Aveiro solicita a emissão de parecer desta Direção de
Serviços, face à entrada em vigor da Lei 13/2016, de 23 de Maio, que visa proteger a casa de
morada de família no âmbito da execução fiscal, sobre as seguintes questões:
• Destino exclusivo para habitação;
• Aplicação no tempo do n.º 4 artigo 244º do CPPT;
• Morte do executado;
• Compropriedade;
• Dívidas própria do cônjuge que não habita o imóvel penhorado;
• Garantias constituídas/prestadas antes da entrada em vigor da Lei.

Cabe assim analisar as questões colocadas e extrair as devidas conclusões.

II. ANÁLISE

1. Em 23 de maio de 2016, foi publicada a Lei n.º 13/2016 que altera os artigos 219º, 231º e
244º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, visando a proteger a casa de morada
de família no âmbito dos processos de execução fiscal, estabelecendo restrições à respectiva
venda.

2. Decorridas poucas semanas sobre a sua entrada em vigor, os Serviços de Finanças suscitaram
dúvidas sobre a aplicação prática da mesma, de acordo com o exposto pela Divisão de Justiça
Tributária - Gestão da Dívida Executiva da DF de Aveiro.

3. Apesar do tempo entretanto decorrido, algumas questões mantêm a sua pertinência, pelo que
se procede à sua análise seguindo a sequência apresentada pela DF.

A) Destino exclusivamente para habitação

4. O artigo 244º do CPPT, na sua redação actualizada, dispõe:
“1 - A venda realiza-se após o termo do prazo de reclamação de créditos.
2 - 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.
3 - O disposto no número anterior não é aplicável aos imóveis cujo valor tributável se enquadre,
no momento 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.
4 - Nos casos previstos no número anterior, a venda só pode ocorrer um ano após o termo do
prazo de pagamento voluntário da dívida mais antiga.
5 - A penhora do bem imóvel referido no n.º 2 não releva para efeitos do disposto no artigo
217.º, enquanto se mantiver o impedimento à realização da venda previsto no número anterior, e
não impede a prossecução da penhora e venda dos demais bens do executado.
6 - O impedimento legal à realização da venda de imóvel afeto a habitação própria e permanente
previsto no n.º 2 pode cessar a qualquer momento, a requerimento do executado.”

5. Da redacção do n.º 2 do artigo 244º do CPPT, extrai-se claramente que o imóvel apenas poderá
estar abrangido pela proibição de venda se tiver como único destino a habitação própria e
permanente.

6. Ainda assim, a DF de Aveiro considera que “apesar da redacção da norma, nos parece mais
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consonante com o espírito da lei considerar abrangidos pelo actual n.º 2 do artigo 244º do CPPT
os imóveis que se destinem a habitação própria e permanente, ainda que esse não seja o seu
único destino”, isso porque “não é a existência de mais do que uma afectação que retira ao imóvel
a natureza de habitação própria e permanente”.

7. Com efeito, o n.º 1 do artigo 9º do Código Civil (ex vi artigo 2º alínea d) da LGT) dispõe: “A
interpretação não deve cingir-se à letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento
legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a
lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada.”

8. No entanto, afigura-se-nos que deve ser cuidadosamente tido em consideração os n.º 2 e 3 da
mesma disposição que prevêem:

“2. Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na
letra da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso.
3. Na fixação do sentido e alcance da lei, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as
soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados.”

9. Ora, a norma que pretendemos interpretar refere o “imóvel destinado exclusivamente a
habitação própria e permanente do devedor ou do seu agregado familiar, quando o mesmo esteja
efetivamente afeto a esse fim”. Quando o legislador recorre à palavra “exclusivamente”, não
parece deixar margem para dúvida: pretende claramente excluir os usos não exclusivos.

10. Entende-se assim que são de excluir da proibição os imóveis que estejam afetos, ainda que
parcialmente, a outras atividades, como por ex., comércio, serviços ou indústria.

11. Este quadro prático coloca ainda outra questão, não posta pela DF, que é a de determinar se
terá sido intenção do legislador da Lei n.º 13/2016, de 23 de maio, incluir na proibição de venda
executiva os imóveis que não estejam destinados a habitação, por carecerem da respetiva licença
camarária, mas que, ainda assim, estejam exclusivamente destinados a habitação própria e
permanente do executado ou do seu agregado familiar.

12. A Lei n.º 13/2016, de 23 de maio, quando delimita o objeto da proibição da venda, utiliza as
seguintes expressões literais referentes à finalidade do imóvel:
• No art. 1.º é feita referência à proteção da “casa de morada de família”, e às restrições à venda
do imóvel “que seja habitação própria e permanente do executado”.
• Pelo art. 2.º do mesmo diploma, a alteração ao n.º 5 do art. 219.º do CPPT, passou a mencionar
“o bem imóvel com finalidade de habitação própria e permanente”, ao passo que o novo n.º 2 do
art. 244.º do CPPT passou a delimitar o imóvel “destinado exclusivamente a habitação própria e
permanente do devedor ou do seu agregado familiar, quando o mesmo esteja efetivamente afeto
a esse fim”. O n.º 6 do mesmo artigo do CPPT remete para a menção feita no n.º 2.
• Finalmente, pelo art. 3.º da Lei n.º 13/2016, a alteração ao art. 49.º da LGT abrange o “imóvel
afeto a habitação própria e permanente”.

13. Atendendo ao elemento literal de interpretação das normas jurídicas acima referidas, que é
central para a tarefa interpretativa, constituindo o seu ponto de partida essencial, parece-nos que
se pretendeu abranger pela proibição todo e qualquer imóvel, desde que afeto, em termos
práticos, à finalidade de habitação própria e permanente do executado ou seu agregado. Neste
sentido, o facto de, nas expressões gramaticais utilizadas, não se ter feito depender a proibição
da qualidade abstrata do imóvel (poder ser destinado a habitação, face às normas camarárias
vigentes), mas apenas do cumprimento pelo imóvel de certa função prática, que é a de estar
exclusiva e efetivamente afeto a casa de morada de família.

14. Por outro lado, e levando agora em conta o elemento teleológico-racional (a ratio legis ou
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razão de ser da lei), é sabido que a vigência da Lei n.º 13/2016 se explica essencialmente por fins
eminentemente relacionados com a salvaguarda do direito à habitação, consagrado na
Constituição (art.65.º) e à proteção social dos cidadãos de menores recursos, cujo património é
essencialmente constituído pela casa que habitam, isolada ou conjuntamente com o seu agregado
familiar, e que, nessa medida, se veriam mais facilmente privados de tais imóveis para pagamento
de dívidas fiscais. Ora, a finalidade social de proteção da casa de morada de família é
independente de o imóvel em causa ser ou não detentor de licença de habitação camarária,
justificando-se igualmente em relação a imóveis licenciados para outros fins, ou sem qualquer
licença, mas que estejam afetos à habitação, em termos práticos, desde que de forma exclusiva.

B) Aplicação no tempo do n.º 4 do artigo 244º do CPPT

15. Como já foi referido, o artigo 244º n.º 2 proíbe a venda coerciva dos imóveis destinados
exclusivamente a habitação própria e permanente do devedor ou do seu agregado familiar.

16. O n.º 3, por sua vez, exclui da limitação do n.º 2 os imóveis cujo valor tributável se enquadre,
no momento da penhora, na taxa máxima prevista para efeitos de IMT. Nesses casos, no entanto,
a venda pode ocorrer um ano após o termo do prazo de pagamento voluntário da dívida mais
antiga.

17. A Divisão de Justiça Tributária - Gestão da Dívida Executiva da DF de Aveiro reporta dúvidas
que lhe foram colocadas pelos Serviços de Finanças relativamente à contagem deste prazo de um
ano: o prazo deve ser contado a partir da entrada em vigor da lei ou deve ser contado desde o
termo do prazo de pagamento voluntário, ainda que anterior à entrada em vigor desta Lei.

18. Apesar de se tratar de uma questão que perdeu o seu interesse com o decorrer do tempo,
uma vez que a Lei entrou em vigor em 24-05-2016, tendo já decorrido o prazo de um ano
legalmente estabelecido, sempre se dirá que subscrevemos a proposta da DF de Aveiro que vai no
sentido de escolher a contagem mais favorável ao contribuinte.

19. Recorrendo à redacção da DF: “Atenta a preocupação do legislador de preservar a casa de
morada de família, restringindo a sua venda executiva, parece-nos mais consentâneo com este
espírito considerar que o prazo de um ano a que se refere o n.º 4 do artigo 244º se deve contar a
partir da entrada em vigor da Lei em análise.”

20. Relativamente à questão colocada sobre as instruções da DSGCT datadas de 30-05-2016,
confirma-se que a interpretação deverá ir no sentido da aplicabilidade da norma apenas aos
imóveis que se destinam a habitação própria e permanente.

C) Morte do executado

21. A terceira questão colocada pela Divisão de Justiça Tributária - Gestão da Dívida Executiva da
DF de Aveiro prende-se com a abrangência da protecção criada pelo legislador quando se refere à
“habitação própria e permanente do executado e do agregado familiar”.

22. Para um melhor delinear da situação, a DF dá-nos três enquadramentos factuais:
a) caso o executado se encontre a trabalhar no estrangeiro mas o cônjuge e os seus dependentes
permaneçam no território nacional, residindo no imóvel alvo de penhora;
b) caso o executado faleça, prosseguindo a execução, residindo um membro do agregado familiar
no imóvel que era habitação própria e permanente do falecido;
c) caso o executado faleça, prosseguindo a execução, residindo um herdeiro, que não integra o
agregado familiar, no imóvel que era habitação própria e permanente do falecido.
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23. Relativamente ao caso do executado que reside no estrangeiro, não parece haver qualquer
dúvida que a situação do agregado familiar (cônjuge e filhos) que residem no imóvel se encontra
abrangida pela disposição, no espírito do legislador.

24. Relativamente aos casos b) e c), a saber o caso de um elemento do agregado familiar ou de
um herdeiro residente no imóvel após a morte do executado proprietário, afigura-se-nos que
importa delimitar noções para melhor enquadrar o âmbito de aplicação da lei.

25. Efectivamente, como já foi referido, o artigo 1º da Lei n.º 13/2016, de 23 de maio, prevê, sob
a epígrafe “Objecto”: “A presente lei protege a casa de morada de família no âmbito de processos
de execução fiscal, estabelecendo restrições à venda executiva de imóvel que seja habitação
própria e permanente do executado.”

26. O legislador visa proteger a “casa de morada de família” no artigo 1º ao passo que no n.º 2 do
artigo 244.º do CPPT passou a referir o imóvel “destinado exclusivamente a habitação própria e
permanente do devedor ou do seu agregado familiar, quando o mesmo esteja efetivamente afeto
a esse fim”.

27. Deparamos assim com duas expressões (casa de morada de família e agregado familiar) às
quais acresce a noção de herdeiros, que abrange uma realidade distinta.

28. “Nem sempre é fácil determinar o conceito de casa de morada de família.
Seguindo a definição de Guilherme de Oliveira, a residência ou morada da família é a sua sede: o
lugar onde a família cumpre as suas funções relativamente aos cônjuges e aos filhos e que
constitui a residência habitual ou principal do agregado familiar, sendo o centro principal da
maioria dos interesses, das tradições e das aspirações familiares. Como se refere também no
Acórdão do STJ de 06/03/1986, a casa de morada de família é o centro da organização doméstica
e social da comunidade familiar. Por outro lado, a casa de morada de família não perde essa
qualificação pelo simples facto de a família se ter desagregado e de a casa ter, assim, deixado de
ser, de facto, a morada da família. É o que sucede quando um dos cônjuges decide abandonar a
residência da família, violando os seus deveres conjugais: a casa continua a ser o local de
cumprimento desses deveres e, não sendo de facto a morada de família, mantém contudo essa
destinação ou vocação” (Acórdão Tribunal da Relação de Guimarães de 12-03-2009, Processo
4738/03.2TBVCT.G1).

29. Esta definição parece equiparar as noções de família (“casa de morada de família”) e de
agregado familiar, limitando-as aos cônjuges/unidos de facto e seus descendentes.

30. Contudo, quando se acrescenta a premissa do falecimento do executado, entra-se noutra
vertente na medida em que, em princípio, a morte não extingue as obrigações (exceptuando-se as
dívidas resultantes de coimas), sendo as situações jurídicas passivas integradas no objecto da
herança, ocupando os sucessores do falecido a posição jurídica que este detinha. Cabe, por isso, à
herança responder pelo pagamento das dívidas do falecido (artigo 2068º do Código Civil).

31. No entanto, a responsabilidade dos herdeiros está limitada às forças da herança, quer esta
seja aceita a benefício de inventário ou aceita pura e simplesmente (artigo 2071º CC).

32. Dispõe o artigo 155º do CPPT, sob a epígrafe “Partilha entre sucessores”:
“1 - Tendo-se verificado a partilha entre os sucessores da pessoa que no título figurar como
devedor, o órgão da execução fiscal ordenará, para efeito de citação dos herdeiros, a destrinça da
parte que cada um deles deva pagar.
2 - Em relação a cada devedor será processada guia ou documento equivalente em triplicado, com
a indicação de que foi passada nos termos deste artigo, servindo um dos exemplares de recibo ao
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contribuinte.
3 - Para efeito dos números anteriores, quando quem realizar a citação verificar que o executado
faleceu, prestará informação em que declare:
a) No caso de ter havido partilhas, os herdeiros e as suas quotas hereditárias;
b) Não tendo havido partilhas, os herdeiros, caso sejam conhecidos, e se está pendente inventário.
4 - No caso da alínea a) do número anterior será mandado citar cada um dos herdeiros para pagar
o que proporcionalmente lhe competir na dívida exequenda e, no da alínea b), citar-se-á,
respectivamente, consoante esteja ou não a correr inventário, o cabeça-de-casal ou qualquer dos
herdeiros para pagar toda a dívida sob cominação de penhora em quaisquer bens da herança,
fazendo-se a citação dos herdeiros incertos por editais.”

33. Afigura-se-nos que o legislador soube muito bem distinguir, quando assim o pretendeu, a
situação dos cônjuges, dos dependentes e dos herdeiros.

34. Quando a Lei n.º 13/2016, de 23 de maio, estabelece um novo mecanismo de protecção do
executado, também procede à sua delimitação de forma bastante clara.

35. Referindo a “casa de morada de família” e o “agregado familiar”, o legislador pretendeu limitar
a protecção que conferiu, isto porque protegendo o executado, está a conceder moratória na
satisfação do crédito tributário o que apenas pode acontecer dentro de limites muito restritos.

36. No âmbito de uma interpretação restrita, poderíamos considerar que esta protecção
enquadrada poderia findar com o óbito do executado mas concede-se que o agregado familiar
que já beneficiava da protecção não perde este direito com o óbito do executado.

37. Contudo, não se pode, como consequência do óbito, alargar sem peso nem medida a
protecção que o legislador quis restringir.

38. Sempre se dirá que abrir esta possibilidade conduziria a novas dificuldades na medida em que
o herdeiro residente poderia ser apenas titular de uma pequena quota na herança do executado.

39. Com efeito, no caso de haver vários herdeiros e apenas um destes residir no imóvel, este bem
imóvel beneficiaria de uma protecção total de proibição de venda apesar do direito sobre o bem,
do herdeiro residente, poder ser reduzido.

40. Ora, a AT estaria a conceder uma moratória no pagamento da obrigação tributária o que não
pode fazer “salvo nos casos expressamente previstos na lei” (vide artigo 36º n.º 3 da LGT) e
resulta claro do acima exposto que não se encontra expressamente previsto que os herdeiros
estejam abrangidos pela protecção da casa de morada de família.

41. Resumindo, afigura-se-nos que o legislador pretendeu enquadrar muito cuidadosamente a
protecção concedida em adequada ponderação do prejuízo para o crédito tributário, limitando a
proibição de venda aos casos de residência do próprio executado ou do seu agregado familiar,
noção que deve ser entendida como abrangendo apenas o cônjuge/unido de facto e dependentes
(artigo 13º n.º 4 do CIRS).

D) Compropriedade

42. Neste ponto, acompanhamos, na generalidade, o entendimento apresentado pela DF de Aveiro
pelo que se reproduz o mesmo.

43. “Nas situações de compropriedade em que metade do prédio pertence ao executado e a outra
metade pertence a outra pessoa, a penhora terá incidido, à partida, apenas sobre a quota parte do
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executado”.

44. Ainda que o executado seja apenas proprietário de parte do imóvel, encontram-se reunidas as
condições para aplicação do n.º 2 do artigo 244º do CPPT, isso porque a venda parcial do imóvel
comprometeria seguramente a sua habitação própria e permanente.

45. “Já não será assim se, pelo contrário, o executado não reside no dito imóvel, sendo esta
habitação própria e permanente de outro comproprietário, situação em que a protecção em causa
só deverá ocorrer se o comproprietário que habita o imóvel integra o agregado familiar do
executado.”

46. Ressalva-se aqui que, em consonância com o supra indicado, o agregado familiar deverá ser
interpretado no seu sentido literal e não na visão mais alargada, proposta inicialmente pela DF.

47. Sempre se dirá que, para além do caso do executado residente no estrangeiro, não se
vislumbra mais casos em que o comproprietário, elemento do agregado familiar, habita o imóvel
sem o executado. Com efeito, o legislador apenas quis proteger uma única habitação e
presume-se que o agregado familiar visado pelo legislador reside sempre com o executado.

E) Dívidas próprias do cônjuge que não habita o imóvel penhorado.

48. O enquadramento factual aqui apresentado prende-se com as situações de dívidas da
exclusiva responsabilidade de um dos cônjuges, não sendo, todavia, esse o cônjuge que habita de
forma permanente o imóvel penhorado.

49. A DF defende que, desde que se trate de cônjuge não separado judicialmente de pessoas e
bens, o mesmo integra o agregado familiar do executado (na acepção mais abrangente) e
consequentemente beneficiará da protecção da casa de morada de família.

50. Independentemente da discordância acima exposta sobre a abrangência da noção de
agregado familiar e casa de morada de família, afigura-se-nos que o que se levanta aqui é outra
questão:

a) se o cônjuge executado não reside em Portugal, o cônjuge residente beneficia sempre da
protecção da habitação própria e permanente;
b) se o cônjuge reside em Portugal, residirá forçosamente com o seu agregado familiar na casa de
morada de família, critério de habitação sem o preenchimento do qual este agregado deixaria de
ser o seu agregado familiar.

51. Tudo indica que o legislador quis proteger os cidadãos com poucos recursos financeiros,
impedindo que, por dívidas fiscais (relembre-se aqui que a norma não é aplicável às execuções a
correr nos tribunais cíveis), um contribuinte fique sem tecto.

52. Neste sentido, caso haja algum tipo de separação de facto e de residência em locais distintos
dos elementos do agregado familiar, o direito à habitação fica assegurado com o regresso à
economia comum do agregado na habitação não abrangida pela penhora.

53. O agregado familiar deverá sempre eleger uma única habitação própria e permanente
independentemente da natureza da dívida do executado.

F) Garantias constituídas/prestadas antes da entrada em vigor da presente Lei
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54. A questão colocada prende-se com as garantias constituídas antes da entrada em vigor da Lei
e que consistem em penhoras/hipotecas voluntárias de imóveis para habitação própria do
executado ou do seu agregado familiar.

55. Caso seja necessário executar a garantia e na medida em que a mesma pressupõe a venda
executiva do imóvel afecto à habitação própria e permanente, colocar-se-ia a dúvida de estar
comprometida a sua idoneidade.

56. A Divisão de Justiça Tributária da DF Aveiro propõe: “existindo garantia prestada que incide
sobre a casa de morada de família, e a fim de acautelar a cobrança do crédito público, somos de
parecer que se deverá notificar o executado de que a garantia prestada perdeu idoneidade, em
face da entrada em vigor da Lei aqui em análise, devendo, por isso, proceder à sua substituição,
sob pena de se levantar a suspensão do processo executivo”.

57. Afigura-se-nos muito pertinente a proposta da DF Aveiro, ainda que neste momento deva ser
revista à luz do acórdão do Supremo Tribunal Administrativo entretanto proferido. Veja-se assim
o Sumário do Acórdão do STA de 13 de Setembro de 2017 que refere:
“I- Após o início da vigência da Lei 13/2016 de 23 de Maio, o contribuinte, proprietário e
possuidor da casa de morada de família, tem o direito de não ver este bem sujeito a venda judicial.
II - Sendo um bem penhorável e não constituindo direito de propriedade indisponível (o que seria
um contra-senso, atentas as regras que presidem à gestão da propriedade privada,
constitucionalmente garantida) aquele direito concedido pela Lei 13/2016 de 23 de Maio é um
direito renunciável como resulta do nº 6 do art. 244º do CPPT introduzido por esta Lei.
III - Só é idónea a garantia prestada de forma incondicional que possibilite ao estado assegurar o
seu crédito fiscal através da execução da garantia não se apresentando como idónea a garantia
oferecida de penhora da casa de morada de família quando desacompanhada do requerimento
previsto no nº 6 do art. 244º do CPPT”.

58. Adaptando-se a proposta da DF Aveiro, dir-se-á que, sempre que estejam em causa garantias
que recaiam sobre imóveis que sejam casa de morada de família, deverá o executado ser
notificado de que a garantia prestada perdeu idoneidade, perante o teor do disposto no artigo
244º do CPPT, devendo, por isso, proceder à entrega do requerimento a que se refere o artigo
244º n.º 6 ou à sua substituição por outra garantia idónea, sob pena de se levantar a suspensão
do processo executivo.

III. CONCLUSÕES

Perante a redacção dada pela Lei n.º 13/2016, de 23 de maio, aos artigos 219º, 231º e 244º do
CPPT, foi solicitado parecer à DSGCT sobre 6 pontos distintos.

a) Destino exclusivo para habitação:

O artigo 244º do CPPT refere o “imóvel destinado exclusivamente a habitação própria e
permanente (…)”.
Quando o legislador recorre à palavra “exclusivamente”, não parece deixar margem para dúvida
de que pretende excluir os usos não exclusivos. Entende-se assim que são de excluir, da
proibição, os imóveis que estejam afetos, ainda que parcialmente, a outras atividades, como por
exemplo, comércio, serviços ou indústria.

b) Aplicação no tempo do n.º 4 artigo 244º do CPPT:

A problemática colocada prendia-se com a questão de saber se o prazo de um ano estabelecido
no n.º 4 do artigo 244º do CPPT (possibilidade de venda dos imóveis com VPT que se enquadre na
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taxa máxima do IMT) devia ser contado a partir da entrada em vigor da lei ou se devia ser contado
desde o termo do prazo de pagamento voluntário, ainda que anterior à entrada em vigor desta Lei.

Apesar de se tratar de uma questão que perdeu o seu interesse com o decorrer do tempo, uma
vez que a Lei entrou em vigor em 24-05-2016, tendo já decorrido o prazo de um ano legalmente
estabelecido, sempre se dirá que subscrevemos a proposta da DF de Aveiro que vai no sentido de
escolher a contagem mais favorável ao contribuinte, a saber a partir da data da entrada em vigor
da Lei.

c) Morte do executado:

A terceira questão colocada pela Divisão de Justiça Tributária - Gestão da Dívida Executiva da DF
de Aveiro prende-se com a abrangência da protecção criada pelo legislador quando se refere à
“habitação própria e permanente do executado e do agregado familiar”, sendo proposto que o
conceito de agregado familiar seja considerado coincidente com o conceito de herdeiros
legitimários.

Contudo, afigura-se-nos que, quando o legislador refere a “casa de morada de família” e o
“agregado familiar”, pretendeu limitar a protecção que conferiu, isto porque protegendo o
executado, está a conceder moratória na satisfação do crédito tributário o que apenas pode
acontecer dentro de limites muito restritos. Ora, a AT estaria a conceder uma moratória no
pagamento da obrigação tributária o que não pode fazer “salvo nos casos expressamente
previstos na lei” (vide artigo 36º n.º 3 da LGT) e resulta claro do acima exposto que não se
encontra expressamente previsto que os herdeiros estejam abrangidos pela protecção da casa de
morada de família.
No âmbito de uma interpretação restrita, poderíamos considerar que esta protecção enquadrada
poderia findar com o óbito do executado mas concede-se que o agregado familiar que já
beneficiava da protecção não perde este direito com o óbito do executado. Contudo, não se pode,
como consequência do óbito, alargar a protecção que o legislador quis restringir.
Resumindo, afigura-se-nos que o legislador pretendeu enquadrar muito cuidadosamente a
protecção concedida em adequada ponderação do prejuízo para o crédito tributário, limitando a
proibição de venda aos casos de residência do próprio executado ou do seu agregado familiar,
noção que deve ser entendida como abrangendo apenas o cônjuge/unido de facto e dependentes
(artigo 13º n.º 4 do CIRS).

d) Compropriedade:

Nas situações de compropriedade em que metade do prédio pertence ao executado e a outra
metade pertence a outra pessoa, a penhora terá incidido, à partida, apenas sobre a quota parte do
executado. Ainda que o executado seja apenas proprietário de parte do imóvel, encontram-se
reunidas as condições para aplicação do n.º 2 do artigo 244º do CPPT, isso porque a venda parcial
do imóvel comprometeria seguramente a sua habitação própria e permanente.
Já não será assim se, pelo contrário, o executado não reside no dito imóvel, sendo esta habitação
própria e permanente de outro comproprietário.

e) Dívidas própria do cônjuge que não habita o imóvel penhorado.

A questão colocada prendia-se com as situações de dívidas da exclusiva responsabilidade de um
dos cônjuges, não sendo, todavia, esse o cônjuge que habita de forma permanente o imóvel
penhorado.
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Afigura-se-nos que, por um lado, se o cônjuge executado não reside em Portugal, o cônjuge
residente beneficia sempre da protecção da habitação própria e permanente, por outro lado, se o
cônjuge devedor reside em Portugal, residirá forçosamente com o seu agregado familiar na casa
de morada de família, critério de habitação sem o preenchimento do qual este agregado deixaria
de ser o seu agregado familiar.

Tudo indica, com efeito, que o legislador quis proteger os cidadãos com poucos recursos
financeiros, impedindo que, por dívidas fiscais, um contribuinte fique sem tecto. Neste sentido,
caso haja algum tipo de separação de facto e de residência em locais distintos dos elementos do
agregado familiar, o direito à habitação fica assegurado com o regresso à economia comum do
agregado na habitação não abrangida pela penhora.

f) Garantias constituídas/prestadas antes da entrada em vigor da Lei.

A questão colocada prende-se com as garantias constituídas antes da entrada em vigor da Lei e
que consistem em penhoras/hipotecas voluntárias de imóveis para habitação própria do
executado ou do seu agregado familiar. Caso seja necessário executar a garantia e na medida em
que a mesma pressupõe a venda executiva do imóvel afecto à habitação própria e permanente,
colocar-se-ia a dúvida de estar comprometida a sua idoneidade.

A questão deve ser analisada à luz do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 13 de
Setembro de 2017 que põe o foco no facto de ter sido concedido um direito ao executado (o de
não ver a sua casa de morada de família sujeito a venda judicial) que é um direito renunciável
como resulta do nº 6 do art. 244º do CPPT introduzido pelo mesmo diploma.

Assim, sempre que estejam em causa garantias que recaiam sobre imóveis que sejam casa de
morada de família, deverá o executado ser notificado de que a garantia prestada perdeu
idoneidade, perante o teor do disposto no artigo 244º do CPPT, devendo, por isso, proceder à
entrega do requerimento a que se refere o artigo 244º n.º 6 ou à sua substituição por outra
garantia idónea, sob pena de se levantar a suspensão do processo executivo.

IV. PROPOSTA

Em caso de concordância superior com o teor do presente parecer, propõe-se que seja dado
conhecimento do teor da presente informação à Divisão de Justiça Tributária - Gestão da Dívida
Executiva da Direção de Finanças de Aveiro.

Mais se propõe a divulgação pelos Serviços do teor da presente informação.

À consideração superior.


