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Sumário: I. No âmbito das suas funções, têm os técnicos oficiais de contas o 

dever de proceder à entrega, nos serviços da administração fiscal, de 

declarações fiscais e outros documentos complementares ou conexos 

respeitantes às entidades a que prestem serviços, devendo respeitar as 

normas legais e os princípios contabilísticos geralmente aceites, adaptando 

a sua correta aplicação à situação concreta das entidades a quem prestam 

serviços, evitando qualquer diminuição da sua independência em razão de 

interesses pessoais ou de pressões exteriores e pugnando pela verdade 

contabilística e fiscal; devem nortear a atuação por princípios de 

integridade, idoneidade, independência, responsabilidade, competência, 

confidencialidade, equidade e lealdade profissionais. 

II. O técnico oficial de contas deve atuar de acordo com o cuidado, 

a perícia e os conhecimentos compatíveis com os padrões por que se regem 

os contabilistas sensatos, razoáveis e competentes do seu tempo; exige-se-

lhe que aja com aquele grau de cuidado e competência que é razoável 

esperar de um profissional da mesma especialidade, operando em 

circunstâncias semelhantes. No domínio da responsabilidade profissional, o 

critério do bom pai de família é substituído pelo critério – mais exigente – 

do bom profissional da categoria e especialidade do devedor, à data da 

prática do facto. 

III. Nesse conspecto, o ponto de partida para qualquer ação de 

responsabilidade profissional contra um técnico oficial de contas é o da 

desconformidade da concreta atuação do agente no confronto com aquele 

padrão de conduta profissional que um técnico oficial de contas 

medianamente competente, prudente e sensato, com os mesmos graus 

académicos e profissionais, adotaria em circunstâncias similares e na 

mesma data. 

IV. A falta de envio da guia do pagamento por conta de julho de 

2014 e o envio da guia do pagamento por conta de setembro de 2014 no 
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último dia do prazo fixado, por comunicação eletrónica pelas 15h55, sem 

qualquer aviso e sem o cuidado de confirmar que a autora tivesse tido 

conhecimento da receção da guia e da urgência do assunto, configuram o 

incumprimento do contrato celebrado e são sintomáticos da violação de um 

elementar dever de cuidado, zelo e diligência a que os réus se encontravam 

contratual e legalmente obrigados, causando prejuízos financeiros à autora 

que devem ser ressarcidos.  

 

 

 I. Relatório 

AA, S.A., intentou ação declarativa de condenação, na forma comum, contra BB, Lda., e CC, 

pedindo a condenação solidária dos Réus no pagamento à Autora da quantia de € 19 308,64 

(dezanove mil, trezentos e oito euros e sessenta e quatro cêntimos), a título de reembolso do 

montante das duas coimas que a Autora suportou pelo não pagamento atempado dos pagamentos 

por conta devidos à autoridade tributária em julho e setembro de 2014, acrescida dos juros de mora 

sobre tal quantia, calculados à taxa legal, pelo menos desde a data da citação dos Réus para a ação. 

Alegou factos tendentes a sustentar o não pagamento tempestivo dos pagamentos por conta 

devidos pela Autora à autoridade tributária em julho e setembro de 2014, por negligência 

exclusivamente imputável aos Réus, no âmbito de contrato de prestação de serviços celebrado com 

a Autora e que aqueles incumpriram, determinando que a firma demandante tivesse de suportar as 

correspondentes coimas junto da administração fiscal. 

Pessoal e regularmente citados, os Réus apresentaram contestação conjunta, com vista à 

improcedência da ação, por não provada, e sua consequente absolvição do pedido. 

Alegaram factos tendentes a sustentar a responsabilidade da administração da Autora na 

omissão de pagamento das guias dos impostos em causa, ao faltar com os seus deveres de 

fiscalização em ambas as situações, assim permitindo que fossem instaurados os processos de 

contra-ordenação em 2015. Em todo o caso, a Autora deveria ter solicitado a dispensa de 

pagamento ou redução do montante das coimas, mas nada fez a esse nível. Nem os Réus tinham a 

obrigação de verificar se tais pagamentos haviam sido realizados ou se, após o envio das guias, estas 

foram atendidas na contabilidade interna da Autora.  

A instância prosseguiu os seus trâmites legais com a dispensa da realização da audiência 

prévia e com a prolação do despacho saneador, bem como do despacho a que alude o artigo 596.º, 

n.º 1, do Código de Processo Civil (objeto do litígio e temas da prova). 

Procedeu-se ao agendamento da audiência final, com a prévia apreciação dos requerimentos 

probatórios das partes. 
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Teve lugar a audiência final com a observância do formalismo legal, desenvolvida numa 

única sessão, conforme da ata consta (após suspensão da instância para acordo). 

A presente instância mantém a sua regularidade formal, nada obstando a que se aprecie do 

mérito da causa. 

Identificação do objeto do litígio:  

Apurar se os Réus são solidariamente responsáveis pelo pagamento à Autora da quantia 

global por esta peticionada na lide, por terem incumprido o contrato de prestação de serviços 

celebrado com a Autora, a título de reembolso do montante das duas coimas que esta suportou pelo 

não pagamento atempado dos pagamentos por conta devidos à autoridade tributária (meses de 

julho e setembro de 2014), acrescido dos juros de mora. 

 

II. Fundamentação de facto e sua motivação 

Com interesse para a decisão da causa, estão provados os factos seguintes: 

1. Por escrito particular datado de 15 de janeiro de 2008, intitulado “Contrato de Prestação 

de Serviços de Contabilidade e Assessoria Fiscal”, a 1.ª Ré obrigou-se a prestar à Autora serviços de 

contabilidade e assessoria fiscal (cfr. documento de fls. 19 a 22); 

2. Nos termos da cláusula primeira do referido contrato, a 1.ª Ré comprometeu-se a efetuar 

a contabilidade da Autora, tendo o 2.º Réu, na qualidade de técnico oficial de contas, assumido a 

responsabilidade técnica pela área contabilística e fiscal; 

3. O 2.º Réu, sócio e gerente da 1.ª Ré, assumiu a obrigação de prestar os referidos serviços 

à Autora; 

4. O contrato foi celebrado pelo período inicial de um ano, sucessivamente renovável por 

iguais períodos, tendo os Réus iniciado a 15 de janeiro de 2008 a prestação dos referidos serviços à 

Autora; 

5. No âmbito da referida prestação de serviços, os Réus enviavam periodicamente à Autora 

as guias necessárias para que esta suportasse os pagamentos por conta; 

6. Nos termos do estipulado na cláusula quarta do aludido contrato de prestação de 

serviços, “A falta de pagamento das contribuições ou impostos nos prazos estabelecidos na lei, é da 

exclusiva responsabilidade do segundo outorgante [Autora], desde que os documentos para o efeito 

elaborados lhe sejam entregues ou seja dado conhecimento até ao termo do prazo, dos respectivos 

montantes a pagar” (cfr. documento de fls. 19 a 22); 

7. Em 3 de janeiro de 2011, a Autora celebrou com a empresa DD, S.A., um contrato de 

prestação de serviços, nos termos do qual a referida sociedade se comprometeu a prestar à Autora 

serviços técnicos de administração e gestão (cfr. documento de fls. 23 e 24); 

8. A Autora informou os Réus da celebração do referido contrato; 
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9. A Autora solicitou aos Réus que passassem a enviar toda a documentação relativa a 

assuntos fiscais da própria, diretamente, para a empresa DD; 

10. Os Réus passaram a proceder dessa forma desde 2011; assim, desde esse ano até julho 

de 2014 que os Réus enviaram para a empresa DD a documentação fiscal da Autora, nomeadamente, 

as já referidas guias para pagamento de obrigações fiscais; 

11. Em julho de 2014, os Réus não enviaram, nem à DD nem à ora Autora, a guia necessária 

ao pagamento por conta a que a demandante estava obrigada, no valor de € 32 053,59 – o qual 

deveria ter sido efetuado até dia 31 de julho de 2014; 

12. Pelo facto de não ter procedido ao seu pagamento atempado, a Autora foi notificada 

pela autoridade tributária, em 1 de abril de 2015, para pagar uma coima no montante de € 9 654,32 

(mínimo legal de € 9 616,07 e custas de € 38,25), que já suportou; 

13. Em setembro de 2014 ocorreu, de novo, a obrigação de a Autora proceder ao pagamento 

de outro pagamento por conta, cujo prazo limite era o dia 30 de setembro; 

14. Os Réus remeteram à DD a respetiva guia para pagamento no dia 30 de setembro de 

2014 (terça-feira, o último dia do prazo), por comunicação eletrónica enviada às 15h55 pela 

funcionária da 1.ª Ré, EE, para o endereço eletrónico do então funcionário da empresa DD, FF; 

15. O referido funcionário (com o endereço de e-mail: FF@DD.pt) era quem, na DD, tratava 

destes pagamentos; 

16. Embora em tal comunicação a mencionada funcionária da 1.ª Ré tenha pedido desculpa 

pelo envio tardio da guia, nem a referida funcionária, nem o 2.º Réu, nem ninguém da parte dos 

Réus avisou por outro meio a Autora, ou a empresa DD, de que era o último dia para se fazer o 

pagamento à autoridade tributária e de que a guia havia sido enviada nessa mesma tarde; 

17. Os Réus não se asseguraram de que a Autora, ou a DD, tivessem tido conhecimento da 

comunicação (urgente) enviada e de que pudesse ser feito em prazo o pagamento por conta de 

setembro de 2014; 

18. Em consequência, o pagamento por conta relativo a setembro de 2014, no montante de 

€ 32 053,59, também não foi efetuado; 

19. Pelo facto de não ter procedido ao seu pagamento atempado, a Autora foi notificada 

pela autoridade tributária, em 1 de abril de 2015, para pagar uma coima no montante de € 9 654,32 

(mínimo legal de € 9 616,07 e custas de € 38,25), que já suportou; 

20. Apenas com o recebimento das coimas enviadas pela autoridade tributária, em 1 de 

abril de 2015, é que a Autora teve conhecimento do sucedido, isto é, da omissão no pagamento dos 

dois pagamentos por conta em julho e setembro de 2014; 

21. No seguimento de ter recebido as referidas coimas, a Autora contactou os Réus para que 

justificassem o sucedido; 
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22. Quanto ao pagamento por conta devido em julho de 2014, por comunicação eletrónica 

de 9 de abril de 2015, os Réus informaram a Autora (na pessoa do seu administrador, GG) de que a 

guia não tinha sido emitida; 

23. Naquela comunicação, os Réus admitiram que tal omissão lhes era imputável e que, por 

isso, eram responsáveis pelo pagamento à Autora da coima correspondente; 

24. Também nessa comunicação os Réus se comprometeram a reembolsar a Autora pelo 

valor da coima, dentro de uma semana; 

25. Relativamente ao não pagamento atempado do pagamento por conta devido em 

setembro de 2014, os Réus informaram o referido administrador da Autora de que a respetiva guia 

tinha sido enviada dentro do prazo e que, por isso, não se consideravam responsáveis pelo 

pagamento da correspondente coima; 

26. Em reunião havida em setembro de 2014, o 2.º Réu comunicou à Autora que pretendia 

cessar o contrato em apreço, por não ter interesse ou disponibilidade em que o mesmo continuasse; 

27. Nessa data, o 2.º Réu não informou a Autora de que não tinha sido emitida 

atempadamente a guia para que fosse efetuado o pagamento por conta de julho de 2014; 

28. A Autora aceitou a cessação do referido contrato, o qual terminaria no final de 2014, o 

que comunicou aos Réus por carta datada de 5 de novembro de 2014; 

29. Por carta de 5 de fevereiro de 2015, a Autora solicitou-lhes que prorrogassem a 

prestação de serviços durante os primeiros quatro meses de 2015, sem qualquer resposta; 

30. Por cartas de 20 de maio de 2015 e 25 de agosto de 2015, a Autora instou os Réus a 

procederem ao pagamento das coimas em causa, mas estes nada lhe pagaram; 

31. A guia referente ao mês de setembro de 2014 foi remetida no horário de funcionamento 

da Autora; 

32. Consta da comunicação eletrónica de 30 de setembro de 2014, enviada às 15h55, a 

expressão seguinte: “(…) cujo pagamento deverá ser feito hoje 30.09.2014. Peço desculpa por estar 

a enviar a guia tão tarde. (…) EE” (cfr. documento de fls. 27); 

33. No âmbito dos processos de contra-ordenação fiscal instaurados contra a Autora, esta 

optou por pagar voluntariamente as coimas mínimas, não tendo solicitado à autoridade tributária a 

sua dispensa de pagamento ou a redução do montante das coimas.   

 

Com interesse para a decisão da causa e com exclusão da matéria conclusiva e/ou de direito 

não se provou qualquer outro facto, designadamente, a matéria seguinte: 

I. O 2.º Réu comunicou não dispor de meios financeiros para pagar as duas coimas; 

II. Em relação à guia para o pagamento por conta de julho de 2014, a Autora não se 

preocupou com o facto de nada ter recebido; 
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III. A hora a que foi remetida a guia para o pagamento por conta de setembro de 2014 

(15h55) permitia à Autora efetuar em tempo o respetivo pagamento; 

IV. Quanto à guia relativa ao mês de setembro de 2014, a Autora não se preocupou com o 

facto de ser necessário proceder ao seu pagamento dentro do prazo. 

 

A audiência final decorreu com o registo em gravação digital dos depoimentos testemunhais 

nela prestados. Tal circunstância, que deve, também nesta fase do processo, revestir-se de 

utilidade, dispensa um relato detalhado e exaustivo do que aí se afirmou. 

Assinale-se, de igual sorte, que o Tribunal apenas deve atender aos factos que, tendo sido 

oportunamente alegados pelas partes ou licitamente introduzidos durante a instrução, forem 

relevantes para a resolução do pleito, não lhe cabendo pronunciar-se sobre matéria factual que se 

mostre desnecessária – ou não essencial – a tal desiderato. 

Posto isto, o Tribunal alicerçou a sua convicção na análise crítica e valoração da prova 

produzida, sendo que, em relação à matéria factual constante dos pontos 1 a 6, a sua comprovação 

decorreu da não impugnação por parte dos Réus, ao abrigo do disposto no artigo 574.º, n.º 2, 

segmento inicial, do Código de Processo Civil (admissão por acordo dos factos não impugnados pela 

defesa), sem prejuízo da leitura e análise do documento de fls. 19 a 22, estreitamente relacionado 

com a aludida factualidade e subjacente à mesma (o ponto 6, por exemplo, configura uma 

reprodução textual do teor da cláusula quarta). 

No que concerne à demonstração do ponto 7, derivou da não impugnação do documento de 

fls. 23 e 24, estando estipulado na cláusula primeira dessoutro contrato que “(…) a DD prestará à AA 

serviços técnicos de administração e gestão”, devendo empregar os seus recursos humanos, meios 

técnicos e know-how na prestação dos serviços.  

Em relação à comprovação da matéria factual dos pontos 8 a 10, a mesma adveio, não 

apenas da leitura e análise do referido documento oferecido a fls. 23 e 24 (com a data de 3 de 

janeiro de 2011), como também dos depoimentos das testemunhas arroladas pela Autora, com 

enfoque para o depoimento de FF (o qual foi funcionário da empresa DD até outubro de 2014), no 

sentido de esta empresa, a partir de janeiro de 2011, ter passado a assumir a posição de 

interlocutora perante os Réus no processamento dos assuntos fiscais e na receção de documentação 

proveniente da contabilidade, sendo tal circunstância do pleno conhecimento dos Réus. 

No respeitante ao demonstrado nos pontos 11 a 15 e 19 tivemos, desde logo, em linha de 

conta o sentido e alcance dos documentos juntos de fls. 25 a 29 (notificação da autoridade 

tributária de 1 de abril de 2015; pagamento da coima de 9 de abril de 2015; comunicação eletrónica 

de 30 de setembro de 2014; outra notificação de 1 de abril de 2015; e novo pagamento de coima 

realizado em 9 de abril de 2015); todos em conjugação com o indicado depoimento testemunhal, 

elementos esses que confluíram para a sedimentação da facticidade em presença. Acresce que os 
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Réus também não rebateram a essencialidade dos factos descritos, cuja sustentação documental 

está, aliás, bem patente de fls. 25 a 29. 

Quanto à matéria factual que resultou provada nos pontos 16 a 18, para além do conteúdo 

do próprio documento de fls. 27, prevaleceram os esclarecedores e lúcidos depoimentos 

testemunhais de FF e de HH (atuais trabalhadoras da empresa II que “controla” a Autora). Na 

realidade, os mencionados depoimentos foram bastante elucidativos quanto ao aspeto muito 

relevante de ninguém da parte dos Réus ter advertido por outro meio de comunicação a Autora, ou 

a empresa DD, de que o dia 30 de setembro de 2014 era a data limite para a concretização do 

pagamento por conta em causa (de setembro de 2014). Ambas as testemunhas atestaram, sem 

contradições entre si, que a equipa da DD era reduzida (apenas três pessoas no espaço de uma sala) 

e que qualquer contacto vindo dos Réus que tivesse ocorrido, a esse nível, seria do conhecimento 

daquelas pessoas. Tais testemunhas foram confrontadas com o elemento documental de fls. 27 e, 

no que tange à primeira, afirmou não se recordar do seu teor. Mais referiu que estava a preparar a 

sua saída da empresa DD e que não tem ideia de ter sido avisada (de outra forma) para o pagamento 

urgente a realizar – não sem acrescentar que os Réus foram especificamente contratados para as 

aludidas funções contabilísticas e fiscais, de que estavam incumbidos. 

Nessa medida, as duas testemunhas apresentaram depoimentos confluentes entre si, 

razoáveis, lúcidos e demonstrando possuir um conhecimento direto dos factos, por força das suas 

funções profissionais. Referiram, com bastante propriedade e estribando a sua razão de ciência 

nessas funções, que a sociedade Ré (e o Réu) era quem procedia à contabilidade da Autora, estando 

contratualmente encarregue de providenciar pelo envio das guias correspondentes aos impostos a 

pagar e sendo a primeira testemunha a pessoa que iria validar as guias. A testemunha HH, por seu 

lado, afiançou que a equipa da Autora estava muito atenta à questão dos impostos (juntamente com 

a questão dos fornecedores), não deixando, ainda, de explicitar que eram raros os contactos 

telefónicos da Ré, empresa onde, com frequência, “(…) as pessoas mudavam”. 

Relativamente à matéria factual inserta nos pontos 20 a 25, procurando apenas sinalizar os 

aspetos mais importantes, a convicção do Tribunal entroncou na ponderação conjugada dos 

elementos probatórios seguintes: 

- Os depoimentos das testemunhas FF (acima mencionada), JJ (trabalha para a empresa II 

como funcionária), HH (já mencionada) e KK (trabalha para a dita II como assessor jurídico); 

- Os documentos constantes de fls. 30 e 31 (trocas de comunicações eletrónicas datadas de 

9 de abril de 2015, com realce para a mensagem a fls. 31, onde o Réu escreveu, entre o mais: “(…) 

creio que poderemos concluir que a responsabilidade pelo não pagamento do primeiro pagamento 

por conta é da BB, pelo que assumiremos a respetiva coima. (…) A BB reembolsará a AA da coima de 

que é responsável. Estaremos em condições de efetuar o reembolso em meados da próxima 

semana”). 
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Os mencionados depoimentos, suficientemente estruturados e congruentes entre si, 

confluíram no sentido de a Autora ter tido um conhecimento pleno de todo o sucedido (a ausência 

de pagamento dos dois pagamentos por conta de julho e setembro de 2014) só com o recebimento 

das coimas enviadas pelo fisco no dia 1 de abril de 2015. Foram, de igual sorte, esclarecedores no 

atinente aos contactos existentes de parte a parte, quer com vista à justificação do ocorrido por 

banda dos Réus (iniciativa da demandante), quer sobre as informações que os Réus prestaram junto 

da Autora e que, no essencial, se refletiram na aludida comunicação eletrónica de fls. 31 – com o 

acréscimo relevante de os Réus não se considerarem responsáveis pelo pagamento da coima 

respeitante a setembro de 2014. 

Em relação à factualidade comprovada nos pontos 26 a 30, também os indicados 

depoimentos testemunhais se revelaram pertinentes, com enfoque para as testemunhas FF, JJ e KK. 

Contudo, neste particular, prevaleceu a leitura e análise do espólio documental constante de fls. 32 

a 35 e que se traduziu nas missivas enviadas pela Autora aos Réus, de 5 de novembro de 2014 (cfr. 

fls. 32), de 5 de fevereiro de 2015 (cfr. fls. 33), de 20 de maio de 2015 (cfr. fls. 34) e de 25 de 

agosto de 2015 (cfr. fls. 35). Trata-se de elementos documentais que não foram alvo de reação 

impugnativa e que, na sua essencialidade, foram ao encontro do alcance dos depoimentos acima 

mencionados; sendo que a defesa não juntou qualquer documento de resposta às ditas cartas 

remetidas. 

No respeitante à factualidade demonstrada nos pontos 31 e 32, resultou sobretudo do 

conteúdo do documento inserto a fls. 27, nos termos do qual se pode observar que a guia alusiva ao 

mês de setembro de 2014 foi enviada às 15h55 do dia 30 de setembro de 2014 (terça-feira, no 

horário de funcionamento da Autora), sendo que a missiva da Autora de 20 de maio de 2015, a fls. 

34, fez referência à “(…) tarde do último dia do prazo (…)”, sem opor, no entanto, que o envio da 

guia em causa houvesse ocorrido fora daquele horário. De resto, nenhuma das testemunhas 

arroladas pela demandante atestou a eventualidade de o envio daquela guia ter sido efetivado fora 

do horário de funcionamento da Autora. 

Por fim, quanto à matéria demonstrada no ponto 33, decorreu da conjugação do 

depoimento da testemunha KK – no sentido de a Autora ter optado pelo pagamento voluntário das 

duas coimas, em detrimento de outras soluções, sob pena de poder redundar numa maior 

onerosidade para a empresa – com os elementos documentais juntos a fls. 25, 26, 28 e 29, onde se 

constata que a demandante procedeu ao pagamento dos montantes mínimos legais das coimas, 

acrescidos das custas processuais.       

Em relação à factualidade não provada (cfr. pontos I a IV), adveio da fragilidade do que se 

produziu a esse nível, tanto no respeitante aos documentos oferecidos na lide, como no atinente 

à(s) testemunha(s) ouvida(s). Essencialmente, a defesa não promoveu a junção aos autos de um 

qualquer documento. E a sua única testemunha, LL (trabalha para a Ré como contabilista) assumiu 
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só ter começado a trabalhar na sociedade Ré em 10 ou 11 de agosto de 2014, mas que não tratou da 

remessa da guia de setembro de 2014, serviço que estava a cargo da colega EE. Apenas em abril de 

2015 se apercebeu do caso vertente, reconhecendo a existência de algum atraso nessa guia. 

Em particular, e no que concerne ao facto indemonstrado no ponto III, importa sinalizar que 

as testemunhas FF e HH frisaram a necessidade de recolha das assinaturas de dois administradores 

da Autora para o procedimento tendente ao pagamento de tais guias, o que não se compatibilizaria 

com a hora a que foi remetida a guia para o pagamento por conta de setembro de 2014. Tal 

necessidade, aliada à circunstância de a Autora não ter sido avisada por um outro meio de 

comunicação, tê-la-ão impossibilitado de liquidar em tempo a mencionada guia, vindo a expressar 

junto dos Réus essa dissidência (cfr. fls. 34). 

Na missiva documentada a fls. 34, a Autora fez saber aos Réus o “(…) entendimento que a 

satisfação desta V/ obrigação foi efetuada de forma deficiente, pois apenas [se realizou] na tarde 

do último dia do prazo por email exclusivamente remetido ao Dr. FF, sem conhecimento a outras 

pessoas, o que na prática inviabilizou o seu pagamento atempado (…)”. 

Daí que, ponderada a contraprova levada a efeito pela demandante na presente causa, o 

Tribunal haja considerado como não provado, além do mais, o aludido ponto III. 

 

III. Fundamentação de direito e subsunção jurídica      

Como se enquadrou, a questão essencial a dirimir nesta ação radica no seguinte: apurar se 

os Réus são solidariamente responsáveis pelo pagamento à Autora da quantia global por esta 

peticionada na lide, por terem incumprido o contrato de prestação de serviços celebrado com a 

Autora, a título de reembolso do montante das duas coimas que esta suportou pelo não pagamento 

atempado dos pagamentos por conta devidos à autoridade tributária (meses de julho e setembro de 

2014), acrescido dos juros de mora. 

Identificado o objeto do litígio, passemos à análise e resolução do diferendo. 

Resultou provado nos autos que, por escrito particular datado de 15 de janeiro de 2008, 

intitulado “Contrato de Prestação de Serviços de Contabilidade e Assessoria Fiscal”, a 1.ª Ré 

obrigou-se a prestar à Autora serviços de contabilidade e assessoria fiscal. Nos termos da cláusula 

primeira do contrato, a 1.ª Ré comprometeu-se a efetuar a contabilidade da Autora, tendo o 2.º 

Réu, na sua qualidade de técnico oficial de contas (TOC), assumido a responsabilidade técnica pela 

área contabilística e fiscal. O 2.º Réu, sócio e gerente da 1.ª Ré, assumiu a obrigação de prestar os 

referidos serviços à Autora. O aludido contrato foi celebrado pelo período inicial de um ano, 

sucessivamente renovável por iguais períodos, tendo os Réus iniciado a 15 de janeiro de 2008 a 

prestação dos referidos serviços à Autora. 

Ora, os contratos que envolvam a prestação de serviços no âmbito das profissões liberais 

ficam sujeitos, na falta de regulamentação específica, ao regime geral do mandato (cfr. artigo 
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1156.º do Código Civil) – cfr., no mesmo sentido, Ac. Rel. Porto de 14.02.2008, relatado por Manuel 

Capelo e com texto disponível em www.dgsi.pt.  

O contrato de prestação de serviço é aquele em que uma das partes se obriga a 

proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem retribuição 

(cfr. artigo 1154.º do Código Civil). Ao contrato de prestação de serviço são aplicáveis as regras do 

contrato de mandato, consignadas nos artigos 1157.º e seguintes do Código Civil (cfr. artigo 1156.º 

do mesmo código). 

São obrigações do mandatário, entre outras, a prática de atos compreendidos no objeto do 

contrato, a prestação de informações sobre o estado do serviço, se solicitada, a comunicação ao 

mandante da execução do serviço ou da razão da sua inexecução, a prestação de contas e a entrega 

ao mandante do que recebeu em execução do mandato ou no seu exercício, caso não o tenha 

despendido no normal cumprimento do contrato (cfr. artigo 1161.º do Código Civil). Por sua vez, 

constituem obrigações do mandante fornecer ao mandatário os meios necessários para a execução 

do mandato, o pagamento da retribuição, se acordada, e o seu provisionamento, se usual, o 

reembolso ao mandatário das despesas com juros legais realizadas e que este tenha, fundadamente, 

considerado como indispensáveis, e a indemnização ao mandatário dos prejuízos sofridos em 

consequência do mandato (cfr. artigo 1167.º do Código Civil). 

Argumenta a Autora que os Réus incumpriram o contrato de prestação de serviços celebrado 

com a primeira, datado de 15 de janeiro de 2008; que o não envio da guia do pagamento por conta 

de julho de 2014 e o envio da guia do pagamento por conta de setembro de 2014 no último dia do 

prazo, por comunicação eletrónica pelas 15h55, sem qualquer aviso e sem o cuidado de confirmar 

que a Autora tivesse tido conhecimento da receção da guia e da urgência do pagamento, configuram 

o incumprimento do contrato celebrado e denotam a violação de um elementar dever de cuidado, 

zelo e diligência a que os Réus estavam obrigados, causando danos à Autora. Também argumenta 

que os danos referidos, sofridos pela Autora em virtude do não pagamento atempado dos tributos, 

foram exclusivamente causados pelos Réus e pela sua conduta negligente, sendo o 2.º Réu 

pessoalmente responsável por tais danos, atento o disposto no atual artigo 5.º do Código 

Deontológico dos Contabilistas Certificados (anexo à Lei n.º 139/2015, de 7 de setembro). 

Nos termos do disposto no artigo 52.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro 

(alterado pelo Decreto-Lei n.º 310/2009, de 26 de outubro, a versão vigente à data dos factos), os 

técnicos oficiais de contas têm o dever de contribuir para o prestígio da profissão, desempenhando 

consciente e diligentemente as suas funções e evitando qualquer atuação contrária à dignidade da 

mesma. Entre os deveres para com as entidades a que prestem serviços constam o dever de 

desempenhar conscienciosa e diligentemente as suas funções (cfr. artigo 54.º, n.º 1, al. a), do 

Decreto-Lei n.º 452/99, de 5 de novembro) e a obrigação de se absterem de qualquer procedimento 

que ponha em causa tais entidades (cfr. artigo 54.º, n.º 1, al. b), do mesmo diploma legal). 

http://www.dgsi.pt/
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O Código Deontológico dos Técnicos Oficiais de Contas (em vigor à data dos factos em 

apreço) institui, entre outros, como princípios deontológicos gerais: o princípio da responsabilidade, 

que implica que os TOC assumam a responsabilidade pelos atos praticados no exercício das suas 

funções (cfr. artigo 3.º, n.º 1, al. d)); e o princípio da competência, segundo o qual devem exercer 

as suas funções de forma diligente e responsável, utilizando os conhecimentos e técnicas 

divulgadas, respeitando a lei, os princípios contabilísticos e os critérios éticos (cfr. artigo 3.º, n.º 1, 

al. e)). Os técnicos oficiais de contas devem, ainda, prestar as informações necessárias às entidades 

onde exerçam funções, sempre que solicitados e/ou por iniciativa própria, e aplicar os princípios e 

normas contabilísticos de modo a alcançar a verdade financeira. 

No âmbito das suas funções, têm os técnicos oficiais de contas o dever de proceder à 

entrega, nos serviços da administração fiscal, de declarações fiscais e outros documentos 

complementares ou conexos respeitantes às entidades a que prestem serviços, devendo respeitar as 

normas legais e os princípios contabilísticos geralmente aceites, adaptando a sua correta aplicação 

à situação concreta das entidades a quem prestam serviços, evitando qualquer diminuição da sua 

independência em razão de interesses pessoais ou de pressões exteriores e pugnando pela verdade 

contabilística e fiscal. Devem orientar a sua atuação por princípios de integridade, idoneidade, 

independência, responsabilidade, competência, confidencialidade, equidade e lealdade 

profissionais (cfr. artigo 3.º, n.º 1, als. a) a h), do citado código). 

O nó górdio da questão é a definição do padrão de diligência que lhes é exigível. 

Com efeito, a culpa consiste num nexo de imputação do ato ilícito ao agente em que não há 

previsão ou aceitação do resultado antijurídico. O ato ilícito é imputável ao agente porque deveria 

ter atuado por molde a evitá-lo, usando da diligência adequada. Culposa não é a omissão de 

qualquer precaução, mas a omissão daquelas precauções que evitariam o dano cuja produção era 

provável. 

Pela conjugação do disposto nos artigos 799.º, n.º 2, e 487.º, n.º 2, do Código Civil, resulta 

que a bitola veiculada pela lei é a do bom pai de família (bonus pater famílias), isto é, a diligência 

que um homem normal teria em face do condicionalismo próprio do caso concreto. Quanto maior 

for o valor do bem que a conduta debitória visa produzir ou salvaguardar, mais forte será o 

imperativo de cautela que recai sobre o devedor. 

O técnico oficial de contas deve atuar de acordo com o cuidado, a perícia e os 

conhecimentos compatíveis com os padrões por que se regem os contabilistas sensatos, razoáveis e 

competentes do seu tempo. Exige-se-lhe que aja com aquele grau de cuidado e competência que é 

razoável esperar de um profissional da mesma especialidade, atuando em circunstâncias 

semelhantes. Desta forma, no âmbito da responsabilidade profissional, o critério do bom pai de 

família é substituído pelo critério – mais exigente – do bom profissional da categoria e especialidade 

do devedor, à data da comissão do facto. 
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O ponto de partida para qualquer ação de responsabilidade profissional contra um técnico 

oficial de contas será, assim, o da desconformidade da concreta atuação do agente no confronto 

com aquele padrão de conduta profissional que um técnico oficial de contas medianamente 

competente, prudente e sensato, com os mesmos graus académicos e profissionais, teria tido em 

circunstâncias semelhantes e na mesma data. 

Neste contexto normativo, rege agora o artigo 5.º, n.º 1, do Código Deontológico dos 

Contabilistas Certificados que “o contabilista certificado é responsável por todos os atos que 

pratique no exercício das profissões, incluindo os dos seus colaboradores”; sendo que “o recurso à 

colaboração de empregados ou de terceiros, mesmo no âmbito de sociedades de profissionais, não 

afasta a responsabilidade individual do contabilista certificado” (cfr. artigo 5.º, n.º 2, do citado 

código, entrado em vigor 30 dias após a publicação da Lei n.º 139/2015, de 7 de setembro). 

No caso dos autos, provou-se que, no âmbito da referida prestação de serviços, os Réus 

enviavam periodicamente à Autora as guias necessárias para que esta suportasse os pagamentos por 

conta (três por ano, em julho, em setembro e em dezembro – cfr. artigo 104.º, n.º 1, do Código do 

IRC). 

Nos termos do estipulado na cláusula quarta do aludido contrato de prestação de serviços, 

“A falta de pagamento das contribuições ou impostos nos prazos estabelecidos na lei, é da 

exclusiva responsabilidade do segundo outorgante [Autora], desde que os documentos para o efeito 

elaborados lhe sejam entregues ou seja dado conhecimento até ao termo do prazo, dos respectivos 

montantes a pagar” (cfr. documento de fls. 19 a 22). 

Em 3 de janeiro de 2011, a Autora celebrou com a empresa DD, S.A., um contrato de 

prestação de serviços, nos termos do qual a referida sociedade se comprometeu a prestar à Autora 

serviços técnicos de administração e gestão. A Autora informou os Réus da celebração do referido 

contrato. 

A Autora solicitou aos Réus que passassem a enviar toda a documentação relativa a assuntos 

fiscais da própria, diretamente, para a empresa DD. Os Réus passaram a proceder dessa forma 

desde 2011; assim, desde esse ano até julho de 2014 que os Réus enviaram para a empresa DD  

documentação fiscal da Autora, nomeadamente, as já referidas guias para pagamento de obrigações 

fiscais.  

Todavia, em julho de 2014, os Réus não enviaram, nem à DD nem à ora Autora, a guia 

necessária ao pagamento por conta a que a demandante estava obrigada, no valor de € 32 053,59 – 

o qual deveria ter sido efetuado até dia 31 de julho de 2014.  

Pelo facto de não ter procedido ao seu pagamento atempado, a Autora foi notificada pela 

autoridade tributária, em 1 de abril de 2015, para pagar uma coima no montante de € 9 654,32 

(mínimo legal de € 9 616,07 e custas de € 38,25), que já suportou.  
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Em setembro de 2014 ocorreu, de novo, a obrigação de a Autora proceder ao pagamento de 

outro pagamento por conta, cujo prazo limite era o dia 30 de setembro. Os Réus remeteram à DD a 

respetiva guia para pagamento no dia 30 de setembro de 2014 (terça-feira, o último dia do prazo), 

por comunicação eletrónica enviada às 15h55 pela funcionária da 1.ª Ré, EE, para o endereço 

eletrónico do então funcionário da empresa DD, FF. O referido funcionário (com o endereço de e-

mail FF@DD.pt) era quem, na DD, tratava destes pagamentos. 

Embora em tal comunicação a mencionada funcionária da 1.ª Ré tenha pedido desculpa pelo 

envio tardio da guia, nem a referida funcionária, nem o 2.º Réu, nem ninguém da parte dos Réus 

avisou por outro meio a Autora, ou a empresa DD, de que era o último dia para se fazer o 

pagamento à autoridade tributária e de que a guia havia sido enviada nessa mesma tarde. Consta, 

aliás, da comunicação eletrónica de 30 de setembro de 2014, enviada às 15h55, a expressão 

seguinte: “(…) cujo pagamento deverá ser feito hoje 30.09.2014. Peço desculpa por estar a enviar a 

guia tão tarde. (…) EE” (cfr. documento de fls. 27).  

Também se demonstrou in casu que os Réus não se asseguraram de que a Autora, ou a DD, 

tivessem tido conhecimento da comunicação (urgente) enviada e de que pudesse ser feito em prazo 

o pagamento por conta de setembro de 2014.  

Em consequência do exposto, o pagamento por conta relativo a setembro de 2014, no 

montante de € 32 053,59, não foi efetuado. Pelo facto de não ter procedido ao seu pagamento 

atempado, a Autora foi notificada pela autoridade tributária, em 1 de abril de 2015, para pagar 

uma coima de € 9 654,32 (mínimo legal e custas), que já suportou. 

Apenas com o recebimento das coimas enviadas pela autoridade tributária, em 1 de abril de 

2015, é que a Autora teve conhecimento do sucedido, isto é, da omissão no pagamento dos dois 

pagamentos por conta em julho e setembro de 2014.  

No seguimento de ter recebido as referidas coimas, a Autora contactou os Réus para que 

justificassem o sucedido. Quanto ao pagamento por conta devido em julho de 2014, por 

comunicação eletrónica de 9 de abril de 2015, os Réus informaram a Autora (na pessoa do seu 

administrador, GG) de que a guia não tinha sido emitida. Naquela comunicação, admitiram que tal 

omissão lhes era imputável e que, por isso, eram responsáveis pelo pagamento à Autora da coima 

correspondente. Também nessa comunicação os Réus se comprometeram a reembolsar a Autora 

pelo valor da coima, dentro de uma semana. Relativamente ao não pagamento atempado do 

pagamento por conta devido em setembro de 2014, os Réus informaram o referido administrador da 

Autora de que a respetiva guia tinha sido enviada dentro do prazo e que, por isso, não se 

consideravam responsáveis pelo pagamento da correspondente coima. 

Em reunião de setembro de 2014, o 2.º Réu comunicou à Autora que pretendia cessar o 

contrato em apreço, por não ter interesse ou disponibilidade em que o mesmo continuasse. Nessa 

mailto:FF@DD.pt
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data, o 2.º Réu não informou a Autora de que não tinha sido emitida atempadamente a guia para 

que fosse efetuado o pagamento por conta de julho de 2014. 

De igual sorte, resultou demonstrado nos autos, entre o mais, que a guia referente ao mês 

de setembro de 2014 foi remetida no horário de funcionamento da Autora. No âmbito dos processos 

de contra-ordenação fiscal instaurados, a Autora optou por pagar voluntariamente as coimas 

mínimas, não tendo solicitado à autoridade tributária a sua dispensa de pagamento ou a redução do 

montante das coimas. 

A defesa não logrou comprovar que, em relação à guia para o pagamento por conta de julho 

de 2014, a Autora não se preocupou com o facto de nada ter recebido; a hora a que foi remetida a 

guia para o pagamento por conta de setembro de 2014 (15h55) permitia à Autora efetuar em tempo 

o respetivo pagamento; e, quanto à guia relativa ao mês de setembro de 2014, a Autora não se 

preocupou com o facto de ser necessário proceder ao seu pagamento dentro do prazo (cfr. pontos II 

a IV, não provados). 

Nos termos supra delineados, constatamos que a Autora conseguiu demonstrar na presente 

demanda os factos constitutivos do direito alegado (cfr. artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil), 

traduzidos, desde logo, nos contornos da relação contratual estabelecida com os Réus, bem como 

nos contornos da relação contratual firmada com a empresa DD, com as relevantes incidências deste 

último vínculo ao nível do relacionamento subsequente entre Autora e Réus. 

A demandante logrou comprovar que os Réus jamais procederam ao envio da guia necessária 

ao pagamento por conta a que aquela estava obrigada, cujo prazo terminou a 31 de julho de 2014. 

Em consequência da referida omissão (o não envio da guia), a Autora teve de suportar a respetiva 

coima junto da autoridade tributária (€ 9 654,32, custas incluídas), após haver sido notificada para 

o efeito em 1 de abril de 2015. 

Também provou na lide que, ao terem remetido a guia necessária ao pagamento por conta a 

que a Autora estava obrigada, cujo prazo terminava a 30 de setembro de 2014, no último dia do 

prazo (parte da tarde), os Réus impediram o seu pagamento tempestivo pela demandante. Em 

consequência de tal conduta – o envio da guia no termo do prazo e sem qualquer aviso de urgência – 

a Autora teve de suportar a coima junto da autoridade tributária (€ 9 654,32, custas incluídas), 

depois de ter sido notificada para o efeito em 1 de abril de 2015. 

Por fim, comprovou a Autora as reações dos Réus às interpelações realizadas e, ainda, que 

estes acabaram por nada pagar (da importância global atinente a ambas as coimas aplicadas). 

Assim, patenteiam os presentes autos que o comportamento seguido pelos Réus, tanto no 

que toca ao tributo fiscal do mês de julho de 2014, como no respeitante ao tributo fiscal do mês de 

setembro de 2014, foi desconforme com a contratação estabelecida com a Autora, não lhe 

atribuindo condições para a concretização dos pagamentos em tempo útil (respetivamente, nos dias 

31 de julho de 2014 e 30 de setembro de 2014). 



 

 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa 
Juízo Local Cível de Lisboa – Juiz 15 

Palácio da Justiça, Rua Marquês de Fronteira, 1098-001 Lisboa 

Telefone: 213846400 Fax: 213812871 Email: lisboa.localcivel@tribunais.org.pt 

 
 

 15 

Perante o enquadramento normativo e factual já vertido, é nosso entendimento que os Réus 

incumpriram o contrato de prestação de serviços celebrado com a Autora, não logrando elidir a 

presunção de culpa inserta no artigo 799.º, n.º 1, do Código Civil (preceito legal que estatui o 

seguinte: “Incumbe ao devedor provar que a falta de cumprimento ou o cumprimento defeituoso da 

obrigação não procede de culpa sua”). 

Com efeito, o não envio da guia do pagamento por conta de julho de 2014 e o envio da guia 

do pagamento por conta de setembro de 2014 no último dia do prazo, por comunicação eletrónica 

pelas 15h55, sem qualquer aviso e sem o cuidado de confirmar que a Autora tivesse tido 

conhecimento da receção da guia e da urgência do assunto, configuram o incumprimento do 

contrato celebrado e são reveladores da violação de um elementar dever de cuidado, zelo e 

diligência a que os Réus se encontravam contratual e legalmente obrigados, causando prejuízos 

financeiros à Autora. 

A responsabilidade pelo pagamento do valor da primeira coima surge-nos como linear, tendo 

a mesma sido claramente assumida na comunicação eletrónica de 9 de abril de 2015, pelo próprio 

2.º Réu (documentada a fls. 31: “(…) creio que poderemos concluir que a responsabilidade pelo não 

pagamento do primeiro pagamento por conta é da BB, pelo que assumiremos a respetiva coima. (…) 

A BB reembolsará a AA da coima de que é responsável. Estaremos em condições de efetuar o 

reembolso em meados da próxima semana”). 

A responsabilidade pelo pagamento do valor da segunda coima também é de assacar aos 

Réus, visto que, nesta parte, o contrato foi executado deficientemente por estes, os quais apenas 

na tarde do último dia do prazo, por comunicação eletrónica remetida em exclusivo ao funcionário 

da empresa DD, sem conhecimento a outras pessoas (por qualquer outra via), enviaram a guia de 

setembro de 2014, impedindo o seu pagamento tempestivo. Mesmo considerando que a guia foi 

enviada no horário de funcionamento da Autora, ainda assim houve desvio ao estipulado na cláusula 

quarta, segunda parte, do contrato. Tratou-se de um procedimento não diligente dos Réus, os quais 

desacautelaram a possibilidade efetiva de a comunicação eletrónica não ser logo lida pelo seu 

destinatário, expedindo-a sem a antecedência que lhes era exigível. 

Devemos notar, em reforço, que a demandante é uma empresa com mais de um 

administrador: isso mesmo deflui da procuração forense de fls. 16 e dos contratos juntos com a 

petição. Qualquer pagamento reclamaria a intervenção de dois administradores, sendo certo que o 

montante (elevado) da guia de setembro ainda seria alvo de validação. 

E não se contra-argumente que a Autora deveria ter solicitado a dispensa de pagamento ou 

a redução do montante das coimas, nada fazendo a esse nível (porventura, com vista à sanção 

substitutiva de simples admoestação, sem qualquer prejuízo material para a empresa demandante). 
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Ou que os Réus não tinham a obrigação de verificar se tais pagamentos haviam sido 

realizados, atenta a obrigação de fiscalização incidente sobre a Autora, ciente que estaria da sua 

obrigação de proceder, com periodicidade, a três pagamentos por conta. 

Na realidade, a Autora procedeu da forma que considerou ser a menos onerosa para a sua 

esfera patrimonial, suportando as coimas pelo mínimo legal (com as custas dos processos de contra-

ordenação instaurados), através do seu pagamento voluntário. Possivelmente, o exercício do direito 

de defesa preconizado pelos Réus (num contexto de meras hipóteses que não passam de suposições) 

só lhe acarretaria encargos acrescidos, sem nenhuma garantia de êxito junto da administração 

tributária. 

Quanto ao imputado “dever de fiscalização”, também será útil assinalar que a Autora 

contratou os serviços qualificados dos Réus para, precisamente, poder contar com a sua diligência 

profissional no cumprimento das obrigações fiscais, onde, naturalmente, se inclui a observância 

escrupulosa no controlo dos prazos dos tributos para o Estado; “os Réus foram contratados 

especificamente para essas funções”, conforme sublinhou a primeira das testemunhas inquiridas em 

sede de audiência final, de uma forma genuína e assertiva. 

Por outro lado, nem sempre os pagamentos por conta são devidos, não sendo surpreendente 

que, eventualmente, a Autora nada tivesse de pagar naquele ano de 2014 ou num outro ano fiscal 

(cfr. artigo 104.º, n.º 1, do Código do IRC). Incumbiria aos Réus, no exercício das suas funções, 

alertar a Autora para o cumprimento das suas obrigações tributárias, não lhes sendo curial adotar 

um procedimento omissivo (julho de 2014) ou retardatário (setembro de 2014), com prejuízo 

manifesto para os interesses patrimoniais da sua (então) cliente, a empresa Autora. Impunha-se-

lhes, pois, uma conduta diferente, um comportamento profissional que, lamentavelmente, não se 

verificou em concreto. 

Tudo visto e ponderado, salvo o respeito devido por uma perspetiva contrária, o Tribunal 

pronuncia-se pela procedência desta ação, por provada na sua essencialidade, nos termos e para os 

efeitos previstos no já citado artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil. 

Por último, a simples mora constitui o devedor na obrigação de reparar os danos causados 

ao credor, sendo que o devedor se considera constituído em mora quando, por uma causa que lhe 

seja imputável, a prestação, ainda possível, não foi efetuada no tempo devido (cfr. artigo 804.º do 

Código Civil). 

O devedor só fica constituído em mora após ter sido judicial ou extrajudicialmente 

interpelado para cumprir (cfr. artigo 805.º, n.º 1, do Código Civil). Se a obrigação pecuniária tiver 

prazo certo, há mora do devedor independentemente dessa interpelação (cfr. artigo 805.º, n.º 2, al. 

a), do Código Civil). Na obrigação pecuniária, a indemnização corresponde aos juros a contar do dia 

da constituição em mora; os juros devidos são, por regra, os juros legais (cfr. artigo 806.º, n.ºs 1 e 

2, primeira parte, do Código Civil). 
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Nessa medida, ao capital em dívida de € 19 308,64 acresce o valor dos juros de mora, 

vencidos e vincendos desde a data da citação até integral pagamento, conforme se mostra 

reclamado em sede de petição inicial (cfr. artigo 47.º do petitório). Ambos os Réus foram citados 

para os termos do presente pleito em 6 de abril de 2016 (cfr. fls. 40 e 41). 

Com a entrada em vigor da Portaria n.º 291/2003, de 8 de abril, no dia 1 de maio de 2003, a 

taxa anual dos juros legais e dos estipulados sem determinação de taxa ou quantitativo foi fixada 

em 4 % (juros civis). 

Em relação à responsabilidade tributária, as custas ficam a cargo dos Réus, em face da regra 

geral da causalidade (cfr. artigo 527.º, n.ºs 1 e 2, do Código de Processo Civil). 

 

IV. Decisão 

Atento o circunstancialismo factual assente e a fundamentação jurídica invocada, o Tribunal 

julga a ação procedente, por provada na sua essencialidade; em consequência, condena os Réus, 

solidariamente entre si, a pagar à Autora a quantia de € 19 308,64 (dezanove mil, trezentos e oito 

euros e sessenta e quatro cêntimos), a título de reembolso do montante das duas coimas que a 

Autora suportou pelo não pagamento atempado dos pagamentos por conta devidos à autoridade 

tributária em julho e setembro de 2014, acrescida dos juros de mora sobre tal importância, 

calculados à taxa legal de 4 %, desde a data da citação dos Réus (ocorrida em 6 de abril de 2016) 

até integral e efetivo pagamento. 

 

Custas a cargo dos Réus, na sua totalidade. 

Registe e notifique. 

 

Lisboa, 17.10.2016 (processado por meios informáticos e revisto pelo signatário),  

 

O Juiz de Direito, 

Tomás Núncio 


