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Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Recurso n.o 758/02-30, em que são recorrente José Manuel Lemos
Marques Sobreiro, recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator
o Ex.mo Juiz Cons. Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
José Manuel Lemos Marques Sobreiro deduziu no Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro oposição à execução que contra
si revertera por dívidas da sociedade “TRANSVOUGA - Trânsitos
e Navegação, Lda.”
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a oposição julgada
improcedente.
Não se conformando com a decisão recorreu o oponente para este
Supremo Tribunal Administrativo.
Por decisão do Relator foi julgado deserto o recurso por falta de
alegações.
Deste despacho vem agora o oponente recorrer para a conferência
pedindo a revisão do mesmo, invocando o seguinte:
1. Conforme se invoca no douto Despacho reclamado, o recurso
foi julgado deserto por se entender que, tendo sido interposto depois
de 05 de Julho de 2001, está subordinado ao regime estabelecido
no CPPT, em conformidade com o qual (Arto 282.o) não é possivel
a apresentação de alegações no Tribunal para que se recorre, devendo
as mesmas ser apresentadas no Tribunal recorrido no prazo de 15
dias a contar da notificação da admissão do recurso.
2. Salvo sempre o devido respeito pela opinião contrária, no modesto entender do Recorrente o regime do CPPT não se aplica a
estes Autos, em virtude do disposto no Art.o 4.o do DL 433/99, de
26 de Outubro, que aprovou o dito CPPT, ao estabelecer que «O
Código de Procedimento e de Processo Tributário entra em vigor a 1 de
Janeiro de 2000 e só se aplica aos procedimentos iniciados e aos processos
instaurados a partir dessa data».
3. Não sendo feita qualquer ressalva quanto a incidentes ou recursos
instaurados após aquela data, embora em processos instaurados antes
da mesma, vale isso dizer que todas e quaisquer disposições do CPPT,
incluindo as relativas à tramitação dos recursos, se aplicam apenas
a processos iniciados/instaurados (in totum) após a sua entrada em
vigor, ou seja, após 01 de Janeiro de 2000.
4. Não é esse o caso dos Autos, pois que o presente processo
se iniciou antes daquela data, assim lhe sendo aplicável (a todo o
processado, incluindo o da tramitação dos recursos) o regime do Código de Procedimento Tributário.
5. Com efeito, naquele DL 433/99 não se encontra qualquer ressalva
ou disposição em contrário relativamente a recursos interpostos após
a sua entrada em vigor, mesmo que em processos iniciados antes
daquela data.
Pelo Ministério Público não foi emitido parecer.
Cumpre pois decidir.
A única questão a decidir e que é a que consta do despacho ora
reclamado é a de saber se o recurso estava ou não deserto. Para
tanto há que assentar nos seguintes momentos:
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a sentença que julgou improcedente a oposição é de 5 de Março
de 2001;
- em 3 de Abril de 2001 foi pedida a aclaração da mesma;
- tal aclaração foi indeferida em 18 de Junho de 2001;
- o recurso foi interposto em 13 de Julho de 2001;
- na mesma data o recorrente invocou justo impedimento por ter
em 12 de Julho pretendido enviar o requerimento de interposição
de recurso para o Tribunal, não o conseguindo por o mesmo estar
desligado, tendo-o enviado para a PSP.
A Lei 15/2001 de 5 de Junho entrou em vigor em 5 de Julho do
mesmo ano e prescrevia no seu artigo 12o que os procedimentos e
processos pendentes regulados pelo Código de Procedimento e Processo Tributário passavam a reger-se por este diploma, sem prejuízo
do aproveitamento dos actos já realizados. Por isso se salientou no
despacho ora reclamado que o recurso fora interposto após 5 de
Julho de 2001, pois que a partir de tal data todos os recursos passam
a seguir a tramitação do Código de Procedimento e Processo
Tributário.
O despacho ora reclamado julgou deserto o recurso por este ter
sido interposto depois de 5 de Julho de 2001, momento em que já
era plenamente aplicável o Código de Procedimento e Processo Tributário, que não permitia a apresentação das alegações no Tribunal
ad quem, sendo certo que tais alegações nunca foram apresentadas.
Não releva pois o alegado justo impedimento, tenha ele ou não ocorrido, pois que, fosse o recurso interposto em 12 de Julho ou em
13 de Julho, sempre ele teria de ser julgado deserto por falta de
alegações no Tribunal recorrido, devendo sê-lo neste Supremo Tribunal Administrativo se aquele o não declarou, nos termos do artigo 282o do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Em conformidade com o exposto indefere-se a reclamação.
Custas pelo recorrente, fixando em E 100 a taxa de justiça.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Brandão Pinho.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Nulidade do acórdão por omissão de pronúncia.
Doutrina que dimana da decisão:
É nulo o acórdão quando o mesmo deixe de pronunciar-se
sobre questão de direito ou de facto que devesse apreciar
pois que deve o julgador resolver todas as questões que
tenham sido submetidas à sua apreciação. A violação deste
dever de pronúncia gera a nulidade a que se referem os
arts. 668o, n.o 1, al. d), e 660o, n.o 2, do CPCivil e 144o,
n.o 1, do CPT.
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Recurso n.o 870/02, em que são recorrentes José Valentim Cardoso
Taveira da Mota e outro e recorrida a Fazenda Pública e de que
foi relator, o Ex.mo Juiz Cons. Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. José Valentim Cardoso Taveira da Mota e esposa Bernardete
da Conceição Barroso Silva Taveira da Mota recorrem do acórdão
que, no Tribunal Central Administrativo, concedendo provimento ao
recurso, revogou a sentença que havia julgado procedente a impugnação da liquidação adicional de IRS/1990.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
1) O tribunal a quo, na decisão recorrida, alterou a matéria de
facto dada como provada pelo tribunal de 1.a instância.
2) Para tanto, o tribunal a quo baseou-se apenas no que designou
por «fls. 7, 8, 10 do relatório da IGP [deveria pretender referir-se
”IGF”] de exame à escrita da EPA, SA, fls. 7, 8 e 10 do proc. admin.
apenso».
3) que consta do processo administrativo apenso não é o «relatório
da IGP de exame à escrita da EPA, AS», mas, quando muito, folhas
avulsas desse mesmo ”relatório”.
4) Ademais, em nenhuma das folhas do ”relatório” que se encontram juntas aos autos consta o nome, a categoria ou a assinatura
de quem elaborou esse designado ”relatório”, nem a data na qual
ele terá sido redigido.
5) Pelo exposto, não constando dos autos todas as folhas que farão
parte desse dito relatório, o tribunal a quo não podia sequer saber
se as afirmações contidas nas folhas juntas aos autos foram mantidas,
alteradas ou infirmadas nas demais folhas do mesmo relatório.
6) Por falta de requisitos elementares e essenciais - como sejam:
a cópia integral do relatório de que as folhas juntas aos autos farão
parte, ou, pelo menos, a identidade, a categoria e a assinatura do
seu autor, bem como a data em que as mesmas terão sido elaboradas as
informações dessas designadas «fls. 7, 8 e 10 do relatório da IGP
de exame à escrita da EPA, SA, fls. 7, 8 e 10 do proc. admin. apenso»
não poderão ter qualquer relevância probatória.
7) Teor das folhas referidas pela decisão recorrida, ainda que as
mesmas façam parte do que a decisão recorrida designa por «relatório
da IGP de exame à escrita da EPA, SA», não poderia, só por si,
ser considerado como legalmente bastante para que o tribunal a quo
tivesse alterado, como alterou, a matéria de facto fixada no tribunal
de 1.a instância, e tivesse considerado como provado que «A diferença
de 73 936 964$80 (300 936 964$80 - 2.27 000 000$00) encontra-se
creditada na conta dos accionistas da EPA, SA, Taveira da Mota
a Machado Cerqueira, 50 % para cada um (fls. 7, 8 e 10 do relatório
da IGP de exame à escrita da EPA, SA, fls. 7, 8 e 10 do proc. admin.
apenso)».
8) Pelo exposto, a decisão recorrida, ao alterar a matéria de facto
com recurso unicamente ao teor das referidas folhas («fls. 7, 8 e
10 do proc. admin. apenso»), que serão apenas uma parte do dito
«relatório da IGP de exame à escrita da EPA, SA», enferma de ilegalidade por violação do disposto nas normas dos arts. 713o, no 1,
als. a) e b), do CPC, 76o, n.o 1 da LGT e 134o, n.o 2, do CPT (correspondente ao actual art. 115o, n.o 2 do CPPT).
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9) Mas ainda que assim não se entendesse, a informação que consta
da folha 10 daquele dito”relatório da IGP de exame à escrita da
EPA, SA” nunca seria bastante para, por si só, fazer com que o
tribunal a quo tivesse dado como provados os factos constantes do
ponto 22 (p. 7) da decisão recorrida.
10) Apenas de uma das páginas do dito «relatório da IGP de exame
à escrita da EPA, SA» (a referenciada folha 10) consta que «A diferença (73. 936 964$80) encontra-se creditada na conta dos accionistas
(50 % para cada um)», não se encontrando juntos aos autos quaisquer
documentos que pudessem confirmar que assim aconteceu, v.g., o
alegado extracto dessa ”conta dos accionistas”.
11) Ora, só dessa forma, isto é, através da apresentação desse extracto da conta dos accionistas, aquela informação poderia considerar-se devidamente fundamentada para efeitos do disposto nos
arts. 134o, n.o 1, do CPT (que sucedeu ao art. 97o do CPCI) e 76o,
n.o 1, da LGT.
12) Aquela afirmação (informação) - «A diferença (73. 936 964$80)
encontra-se creditada na conta dos accionistas (50 % para cada um)»
- constante da referenciada folha 10 do dito ”relatório” da IGP, e
na qual o tribunal a quo se baseou para alterar a matéria de facto
vinda da 1.a instância, é uma mera conclusão despida de todo e qualquer fundamento, e sem a mais pequena referência aos critérios objectivos em que se terá baseado.
13) Por conseguinte, ao teor da referida afirmação (informação)
não poderia ter sido atribuída qualquer relevância, e muito menos
ao ponto de, apenas com base nela, o tribunal a quo ter alterado
a matéria de facto dada como provada pelo tribunal de 1.a instância
- tanto mais que veio a ser infirmada pelos elementos constantes
da contabilidade da EPA (cfr. documento de fls. 223), bem como
pelas declarações prestadas nos autos pelas testemunhas (Sr. Manuel
Morais e Sr. Eduardo Ferreira) que prestavam serviços no departamento de contabilidade da EPA (cfr. fls. 219 e 220).
14) Ora, a verdade dos factos não pode ser alterada por uma informação que, para além de infundada quanto aos meios de prova
em que se terá baseado, e omissa quanto aos critérios que a terão
determinado, dá conta de factos que não correspondem à verdade.
15) Assim, o acórdão recorrido, ao alterar a matéria de facto constante desses pontos 20 e 21 e ao aditar à matéria de facto provada
o ponto 22, violou o disposto nos arts. 134o, n.o 1, do CPT, 76o,
n.o 1, da LGT e 712o, n.o 1, als. a) e b), do CPPT.
16) Sem conceder quanto ao facto de o teor das informações aludidas ser, em si e só por si, insuficiente para que o tribunal a quo
procedesse à alteração da matéria de facto fixada pelo tribunal de
1.a instância, a verdade é que foi produzida prova - testemunhal e
documental - que infirma o teor daquela informação, tão incipiente
quanto infundada, constante do que o acórdão recorrido referencia
como” fls. 7, 8 e 10 do relatório da IGP de exame à escrita da EPA, SA,
fls. 7, 8 e 10 do proc. admin. apenso”.
17) Nenhuma norma legal (v.g., do CIRS, do CIRC, do CSC ou
POC) obrigava os Impugnantes a possuírem contabilidade organizada
(ou, tão pouco, quaisquer livros de escrita), nem os Impugnantes
podiam sequer optar por tal regime.
18) Aliás, o enquadramento na categoria de sujeitos passivos não
obrigados a contabilidade organizada resulta das próprias informações
dos Serviços da DGI constantes do processo administrativo apenso.
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19) Assim, apenas por manifesto equívoco, ou por erro nos respectivos pressupostos, poderá admitir-se tudo quanto vem referido
nos pontos 21 a 29 do acórdão recorrido (cfr. pp. 12 a 14).
20) que no acórdão recorrido se refere como sendo ”factualidade
assente em escrituração comercial” decorrerá apenas do teor da informação constante das referenciadas ”fls. 7, 8 e 10 do relatório da
IGP de exame à escrita da EPA, SA, fls. 7, 8 e 10 do proc. admin.
apenso”.
21) Todavia, essa informação, pelas razões supra referidas, era,
por manifesta falta de requisitos elementares e de fundamentação,
legalmente insuficiente para que tivesse sido dado como provado que
a conta accionista do Impugnante marido foi creditada com a quantia
correspondente a 50 % de 73.936.964$80.
22) Assim, antes de aos impugnantes caber o ónus da prova da
inveracidade de tais registos contabilísticos da EPA, cabia à Administração Fiscal o ónus da prova da existência desses mesmos registos.
23) Ora, tendo em consideração que dos autos não consta a ”documentação contabilística” aludida no acórdão recorrido nem a cópia
de qualquer documento que pudesse comprovar qualquer alegado
”registo contabilístico”, não pode considerar-se como provado o teor
da informação a que o acórdão recorrido faz referência.
24) Dos autos também não constam quaisquer livros de escrituração
em que o tribunal a quo, ao abrigo do art. 44o, n.o 1, do C. Com.,
pudesse ter estribado a força probatória plena que reivindica para
o que designa como ”documentação contabilística”, ”registo contabilístico” e ”factualidade assente em escrituração comercial”.
25) Mas, ainda que esses livros de escrituração constassem dos
autos (e não constam), ainda que nos autos existisse prova documental
dos alegados registos contabilísticos (e também não existe), o que
aquela norma do art. 44o, n.o 1, do Cód. Com. refere é que esses
livros de comércio ”provam contra os comerciantes” e relativamente
a ”factos ou actos de comércio”.
26) Todavia, no caso sub judice não se verificam os pressupostos
de facto que integram a previsão da citada norma do art. 44o, n.o 1,
do Cód. Com.
27) Com efeito, os Impugnantes não são nem nunca foram comerciantes, nem da matéria de facto constam factos que pudessem
levar o tribunal a quo a semelhante conclusão.
28) Ademais, não estão em causa ”factos ou actos de comércio”,
ou, pelo menos, factos de comércio em que os Impugnantes tenham
tido intervenção;
29) Os Impugnantes não estavam legalmente obrigados a ter escrituração comercial ou sequer livros de escrita;
30) Da matéria de facto não resulta se os livros da ”Empresa de
Pesca de Aveiro, S.A.” estavam ou não devidamente arrumados, nem
esse facto pode resultar de qualquer tipo de presunção (legal, judicial);
31) Os assentos lançados nos livros de comércio, quando se verifique
a situação prevista na norma referida pela decisão recorrida (art. 44o-1
do Cód. Com.), valem apenas como prova contra os comerciantes
a quem pertencem esses livros, e não contra terceiros - muito menos
quando estes, como é o caso, não sendo sequer comerciantes, não
sejam obrigados a ter escrituração comercial e não tenham (nem possam ter para efeitos fiscais) contabilidade organizada.
32) Acresce ainda que, para prova do valor pelo qual foi cedido
o crédito, sempre seria admissível, designadamente, a produção de
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prova testemunhal, atendendo a que a cessão do crédito em causa
não se encontrava sujeita a forma escrita (art. 578o do CC) e só
produzia efeitos relativamente ao devedor desde que lhe fosse notificada (art. 583o do CC).
33) Pelo exposto, mal esteve o acórdão recorrido, quer quando
decidiu pela aplicabilidade ao caso sub judice do regime estabelecido
no art. 44o-1 do Cod. Com., quer quando interpretou e aplicou essa
norma no sentido de atribuir força probatória plena aos alegados
”registos contabilísticos” da EPA.
34) Ao não admitir como provados os factos resultantes da prova
testemunhal produzida (arts. 134o do CPT e 115o do CPPT), o acórdão
recorrido fez, pois, uma incorrecta aplicação das normas do art. 44o,
n.o 1, do Cód. Com., e dos arts. 347o, 392o e 293o-1 do CC.
35) O tribunal a quo não conferiu relevância probatória ao documento de fls. 223, alegadamente com fundamento no disposto no
art. 376o, n.o 2, do CC, visto que, segundo o entendimento manifestado
na decisão recorrida, «”os factos compreendidos na declaração” só
se consideram ”provados na medida em que forem contrários aos
interesses do declarante”».
36) Ora, esta decisão indicia que o tribunal a quo não terá reparado
que a ”DECLARAÇÃO” exarada nesse documento (de fls. 223) a
que se reporta, não foi proferida apenas pelo Impugnante, mas também por Francisco Alves Machado Cerqueira.
37) Por tal motivo, ainda que se pudesse considerar que nesse
documento constam factos favoráveis aos interesses do declarante,
e nessa medida não podiam ser considerados ex vi do disposto no
art. 376o, n.o 2, do CC, nunca poderia concluir-se (como erradamente
concluiu o douto acórdão recorrido) que tal documento ”não tem
a menor influência probatória”, por força do disposto no art. 376o,
n.o 2, do CC.
38) Depois, na medida em que esse documento serviu de suporte
a um lançamento contabilístico feito pela EPA na sua contabilidade,
e faz prova contra o Impugnante (designadamente se este pretendesse
receber da EPA os referidos 73 936 964$80), também nunca esse
documento podia deixar de ser considerado com a relevância probatória que lhe foi dada pelo tribunal de 1.a instância.
39) A junção aos autos desse documento, que estava na posse da
EPA, foi efectuado na sequência do depoimento do contabilista da
EPA, Sr. Manuel Augusto Martins Morais, no sentido de serem corroboradas as suas declarações.
40) Essa declaração faz prova quanto ao facto de o Impugnante
e o seu ex-sócio terem recebido da EPA exactamente o valor que
pagaram à sociedade ”Manuel Carvalho, L.da”, ficando integralmente
regularizadas as contas referentes à cessão do referido crédito e respectiva extinção deste pelo seu pagamento integral (cfr. fls. 223).
41) Apesar de em matéria de direito probatório tributário, no que
concerne à impugnação judicial, serem admitidos os meios gerais de
prova (arts. 134o do CPT e 115o do CPPT), na admissão e consideração
dessas provas o tribunal não pode deixar de ter em consideração
a natureza pública e indisponível do acto tributário, enquanto acto
administrativo fiscal, e o princípio da verdade material.
42) Porém, também em contravenção com aquela natureza pública
e indisponível do acto tributário e com o princípio da verdade material,
a decisão recorrida não considerou com valor probatório um documento que serviu de base a um lançamento contabilístico da EPA,
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porque o mesmo conteria factos favoráveis ao impugnante, mas já
considerou ter valor probatório a confissão, relativamente a factos
que, no seu entender, seriam desfavoráveis ao impugnante (cfr. ponto 5, p. 9).
43) Pelo exposto, o acórdão recorrido enferma de manifesto erro
na apreciação da prova constante desse mesmo documento, e violou
o disposto nos arts. 134o, n.o 1, do CPT (115o, n.o 1, do CPPT) e
376o, n.o 2, do CC.
44) Para além de ilegal e de efeitos nefastos, a interpretação que
é.feita no acórdão recorrido das normas dos arts. 44o, n.o 1, do Cód.
Com., 347o, 376o, n.o 2, 392o, 293o, n.o 1, do CC, sempre seria claramente inconstitucional, por violação, designadamente, do disposto
nos arts. 103o e 104o da CRP.
45) Da prova documental e testemunhal produzida (cfr. docs. de
fls. 56, 57, 58, 67 e 223, e depoimentos de fls. 214, 215, 219 e 220)
resultou designadamente provado que a sociedade ”Manuel Carvalho,
L.da”, sendo titular de um crédito sobre a EPA no valor de
300.936.964$80, o veio a ceder ao Recorrente e ao seu sócio, pelo
valor de 300.936.964$80.
46) Mais ficou provado que a referida importância de
300.936.964$80 foi efectivamente paga pelo Recorrente e seu sócio
à ”Manuel Carvalho, L.da”, conforme consta do próprio ”CONTRATO
DE CESSÃO DE CRÉDITOS” (cfr. doc. de fls. 56 e 37), bem como
do depoimento do legal representante da cedente, Sr. Manuel Carvalho, que referiu que esse pagamento foi feito «através de cheques
programados para um período aproximado de dois anos, complementado com a entrega de produtos relacionados com a actividade da
empresa (pescado).» (cfr. fls. 215).
47) Entretanto, a EPA pagou ao Recorrente e ao seu sócio Francisco
Alves Machado Cerqueira exactamente a mesma importância
(300.936.964$80) que estes, por sua vez, haviam pago à sociedade
”Manuel Carvalho, L.da”, tendo assim ficado integralmente regularizadas as contas entre, por um lado, a sociedade ”Manuel Carvalho,
L.da” e o Recorrente e o seu sócio, e, por outro lado, entre a EPA
e o Recorrente e o seu sócio.
48) Ainda que em termos objectivos pudesse considerar-se sujeita
a tributação a diferença entre o preço de um crédito e o seu valor
nominal, nunca no caso sub judice poderia haver tributação, uma vez
que o crédito foi cedido por uma importância igual à do seu valor
nominal.
49) Desde que o valor da cedência do crédito correspondesse ao
seu valor real, nunca da efectivação de um tal contrato de cessão
de créditos - ainda que o crédito tivesse sido cedido por um valor
inferior ao seu valor nominal (o que, no caso dos autos, não sucedeu) - resultaria um rendimento sujeito a I.R.S., porquanto, quer
em termos abstractos quer em termos concretos, daí não resultaria
qualquer incremento da capacidade contributiva dos cessionários.
50) Da matéria de facto dada como assente, mesmo depois das
alterações que a esta foram feitas pelo tribunal a quo, não poderá
concluir-se que os impugnantes se recusaram a exibir os documentos
relativos a rendimentos, custos, despesas e abatimentos para efeitos
de IRS.
51) Tal como foi decidido pela sentença do tribunal de 1.a instância,
o rendimento colectável que deve ser considerado é aquele que foi
apurado na liquidação efectuada com base na declaração de ren-
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dimentos dos Impugnantes, e não aquele que, por erro de quantificação (e de qualificação) de rendimentos, consta da liquidação oficiosa impugnada.
52)A liquidação impugnada enferma, aliás, de duplicação da colecta,
na medida em que nela não foram tidos em consideração os montantes
de IRS que ao Recorrente comprovadamente foram retidos na fonte
pelas entidades pagadoras dos respectivos rendimentos, e que têm
a natureza de pagamentos por conta do imposto devido a final.
53) Tendo em consideração o disposto no art. 11o, n.o 2, da LGT,
não haverá dúvidas de que a norma do art. 4o, n.o 2, al. g), do CIRS
(na redacção vigente à data dos factos), quando se refere a «actos
isolados de natureza comercial ou industrial», terá de ser interpretada
à luz do sentido que a norma do art. 2o do Código Com. dá aos
actos de comércio.
54) Perante o teor dos pontos 39 e 40 do acórdão recorrido, sempre
haverá alguma dificuldade em saber se o tribunal a quo considerou
o alegado acto de comércio como subjectivo (como parece decorrer
do seu ponto 39), como um acto de comércio objectivo (como expressamente se refere no seu ponto 40), ou como um acto de comércio
simultaneamente objectivo e subjectivo.
55) Não obstante essa obscuridade e ou ambiguidade nos fundamentos da decisão recorrida, o tribunal a quo não se dignou proceder
ao seu esclarecimento, tendo antes proferido uma outra decisão de
carácter vago e abstracto, e que também ela, em si mesma, não prima
pela clareza.
56) A obscuridade e a ambiguidade dos fundamentos da decisão
levam a que, por mera cautela, os Impugnantes demonstrem que
a decisão recorrida está errada, quer tenha integrado o referido contrato de cessão de créditos na categoria de actos subjectivos de comércio quer na categoria de actos objectivos de comércio.
57) Visto que da matéria de facto dada como assente não constam
quaisquer factos de onde pudesse resultar que os Recorrentes alguma
vez tenham sido comerciantes (escusado será dizer que da qualidade
de accionista de uma sociedade comercial não resulta para o titular
dessas acções a qualidade de comerciante), sempre seria completamente infundada e despropositada a referência feita no acórdão recorrido a «(...) que os actos dos comerciantes têm, em princípio,
conexão com o seu comércio (...)», se esta frase tivesse como referência
os Recorrentes.
58) Por conseguinte, nunca a referida cessão de créditos podia
ser havida como um acto de comércio subjectivamente comercial.
59) Tendo o tribunal a quo concluído que «a referida cessão de
créditos» devia ser «havida como acto de comércio objectivo» (cfr.
ponto 40, p. 17), e referindo a lei que tais actos são «todos aqueles
que se acharem especialmente regulados» no Código Comercial, o
acórdão recorrido, em obediência ao dever legal e constitucional de
fundamentação das decisões judiciais (art. 158o do CPC e art. 205o
da CRP), deveria ter referido a concreta norma da legislação comercial
a que terá subsumido a cessão de créditos em causa, o que não
aconteceu.
60) Ora, não se encontrando a referida cessão de créditos especialmente regulada no Código Comercial nem em qualquer outra
legislação comercial, a mesma não pode ser «havida como acto de
comércio objectivo», contrariamente ao que foi concluído pelo acórdão
recorrido (cfr. ponto 40, p. 17).
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61) Aliás, do teor do ponto 20 da matéria de facto dada como
provada (p. 6) nada mais pode resultar do que o facto de a referida
cessão de créditos ser efectivamente um acto de natureza exclusivamente civil.
62) Por conseguinte, ainda que alguns rendimentos tivessem resultado para os recorrentes da aludida cessão de créditos (o que verdadeiramente não aconteceu, e só como hipótese meramente académica pode admitir-se), nunca os mesmos poderiam ser subsumíveis
ao disposto no art. 4o, n.o 2, al. b), do CIRS.
63) Pelo exposto, o acórdão recorrido, ao qualificar a referida cessão
de créditos como um «acto de comércio objectivo» e ao submeter
os ganhos alegadamente daí derivados (mas, na verdade, inexistentes)
ao disposto no art. 4o, n.o 2, al. b), do CIRS, enferma de erro manifesto.
64) Mesmo que da referida cessão de créditos tivesse resultado
para os Recorrentes o ganho que foi alegado pela administração fiscal
(no que não se concede), esse ganho, mais do que não se integrar
na previsão da norma do art. 4o, n.o 2, al. g), do CIRS, não se encontrava sujeito a tributação à luz de qualquer outra norma de incidência prevista naquele diploma.
65) Esta conclusão também resulta da pretensão expressa pelo legislador da Reforma Fiscal de 2000 em proceder ao alargamento
da base da incidência do IRS aos ganhos, emergentes de contratos
tais como o dos autos (como efectivamente veio a acontecer cfr. art. 5o,
n.o 1, do CIRS, na redacção que lhe foi dada pelo art. 1o da
Lei 30-G/2000, de 29/12), e de eliminar a norma do art. 4o, n.o 2,
al. g), do CIRS.
66) Se os referidos rendimentos pudessem ser tributados ao abrigo
do disposto no art. 4o, n.o 2, al. g), do CIRS, o legislador não teria
tido necessidade de criar uma nova norma de incidência, com o expresso objectivo de tributar «situações várias do comércio jurídico
que, sem justificação», referiu virem ”escapando” «ao IRS».
67) Não referindo a norma do art. 4o, n.o 2, al. g), do CIRS quais
são os concretos rendimentos «provenientes de actos isolados de natureza comercial ou industrial não compreendidos noutras categorias»,
deixa-se a porta aberta para que o aplicador do direito possa aqui
integrar todas e quaisquer manifestações de capacidade contributiva
das pessoas singulares, sempre que não encontre melhor acolhimento
em sede doutras normas.
68) Ora, dizendo a norma do art. 4o, n.o 2, al. g), do CIRS respeito
a um dos elementos essenciais do imposto (incidência), impunha-se
que os elementos integrantes dessa norma fossem de tal modo precisos
e determinados na sua formulação legal que o órgão de aplicação
do direito não pudesse introduzir critérios subjectivos de apreciação
na sua aplicação concreta.
69) Todavia, a norma de incidência do art. 4o, n.o 2, al. b), do
CIRS, ao sujeitar a tributação em sede de IRS todos os rendimentos
«provenientes de actos isolados de natureza comercial ou industrial
não compreendidos noutras categorias», consubstancia uma norma
de carácter genérico, residual e de conteúdo indeterminado, uma norma do tipo daquelas que ALBERTO XAVIER, citando LARENZ
E ROXIN, refere como sendo ”incompletas”, ”elásticas” ou de
”borracha”.
70) Esse tipo de normas, como é o caso da norma do art. 4o,
n.o 2, al. g), do CIRS, viola o princípio da tipicidade a que o Direito
Tributário se encontra sujeito, e que se encontra expressamente con-
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sagrado no art. 103o, n.o 2, da CRP (ou no art. 106o, n.o 2, na numeração
anterior à 4.a à Revisão Constitucional), enquanto exigência de determinação e de proibição da «utilização de conceitos indeterminados
(tipo ou stricto sensu)».
71) Pelo exposto, a norma do art. 4o, n.o 2, al. g), do CIRS enferma
de inconstitucionalidade por violação do disposto nos arts. 103o-2
da CRP, bem como do direito à certeza e à segurança jurídica que
constitui o fundamento da configuração do princípio da legalidade
como reserva absoluta de lei formal (arts. 103o, n.os 2 e 3, e 165o,
n.o 1, al. i), da CRP).
72) São manifestamente insuficientes os fundamentos constantes
da nota de notificação através da qual foi notificada aos Recorrentes
a fixação do rendimento colectável.
73) Não contendo essa notificação de fixação do rendimento colectável todos os elementos que deveria conter, ela não podia produzir
os respectivos efeitos legais, pelo que o acto notificado se mantém
ineficaz, sob pena de violação do disposto nos arts. 268o, n.o 3, da
C.R.P., 124o e 125o do CPA, 21o e 22o do C.P.T., e no art. 67o,
n.o 2, do CIRS.
74) A interpretação da norma do art. 22o do CPT que fosse no
sentido de conferir eficácia à referida notificação da fixação do rendimento colectável, cuja fundamentação é claramente insuficiente,
sempre seria inconstitucional por violação do disposto no art. 268o,
n.o 3, da CRP.
75) Assim, a liquidação oficiosa impugnada - porque tomou por
base rendimento colectável fixado por métodos indiciários cuja notificação aos recorrentes não continha a fundamentação legal - sempre
deveria ser anulada, por vício de forma consubstanciado na preterição
de formalidades legais.
76) Tendo em consideração que a liquidação impugnada se encontrava enferma do referido vicio de forma por insuficiente fundamentação da notificação que aos recorrentes foi feita da fixação
do rendimento colectável, os recorrentes arguíram esse vício na reclamação da fixação do rendimento colectável (cfr. fls. 45 e segs.),
na Impugnação judicial (cfr. fls. 25, art. 85o e segs.) e nas contra-alegações ao recurso apresentado pela FP da decisão do tribunal
de 1.a instância.
77) Esse alegado vício de forma consubstanciava uma questão da
qual o M.mo Tribunal a quo deveria ter conhecido, tendo em consideração que a procedência do invocado vício de forma acarretaria
a anulação da liquidação impugnada e que o conhecimento de tal
questão não se encontrava (como não se encontra) prejudicado pela
resposta dada a outras questões.
78) Assim, tendo o tribunal a quo deixado de se pronunciar sobre
a questão desse alegado vício de forma a cujo conhecimento estava
vinculado, o acórdão recorrido é nulo (cfr. art.o 668o, n.o 1, al. d),
do CPC, aplicável ex vi do art. 2o, al. e), do CPPT).
79) Essa nulidade do acórdão recorrido, por omissão de pronúncia,
sempre deverá determinar a sua revogação, conforme o disposto nas
disposições combinadas dos arts. 668o, n.o 1, al. d), e 660o, n.o 2,
do CPC, aplicáveis ex vi do art. 2.o do CPPT.
80) Pelo exposto, o acórdão recorrido violou as seguintes normas
jurídicas, as quais deveriam ter sido interpretadas e aplicadas com
o sentido constante das presentes conclusões:
Normas dos arts. 713o, n.o 1, al. b), do CPC, 76o, n.o 1, da LGT
e l34o, n.o 2, do CPT (correspondente ao actual art. 115o, n.o 2, do
CPPT);
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Normas do art. 44o, n.o 1, do Cód. Com., e dos arts. 347o, 392o
e 293o, n.o 1, do CC;
Normas dos arts. 376o, n.o 2, do CC., 134o, n.o 1, do CPT (115o,
n.o 1, do CPPT) e 376o, n.o 2, do CC;
Normas dos arts. 44o, n.o 1, do Cód. Com., 347o, 376o, n.o 2, 392o,
293o, n.o 1, do CC, e 103o e 104o da CRP;
Norma do art. 4o, n.o 2, al. g), do CIRS (na versão anterior àquela
que foi dada, pelo DL 257-B/96, de 31/12);
Normas dos arts. 268o, n.o 3, da CRP., 124o e 125o do CPA, 21o
e 22o do C.P.T., e 67o, n.o 2, do CIRS;
Norma do art. 668o, n.o 1, al. d), do CPC, aplicável ex vi do art.
2o, al. e), do CPPT.
Aberta vista ao EMMP decorreu o prazo para emissão do respectivo
parecer.
2. O acórdão recorrido fixou o seguinte quadro factual:
1. Em cumprimento da ordem de serviço no 71210153/92, de 20
de Março, foi iniciada a visita de fiscalização pela IGF (Inspecção-Geral de Finanças) à firma EPA - Empresa de Pesca de Aveiro, SA.
2. Em consequência dessa visita foi elaborado o relatório que apontou, entre outras, as seguintes irregularidades:
- ”do relatório de acordos estabelecidos entre alguns credores da
EPA - Empresa de Pesca de Aveiro, SA e os seus principais accionistas,
os créditos que aqueles detinham sobre a empresa foram transmitidos
aos accionistas em causa José Valentim Cardoso Taveira da Mota
(aqui impugnante) e Francisco Alves Machado Cerqueira;
- foi também referido que para solucionar os compromissos decorrentes de tais aquisições, os accionistas citados utilizaram unicamente meios disponibilizados pela própria empresa;
- entenderam que os benefícios em apreço constituíam rendimentos
da categoria C, al. g) do no 2 do arto 4o do CIRS, dos respectivos
titulares”.
3. Posteriormente, pelos Serviços Distritais de Fiscalização Tributária do Porto, DDF do Porto, foi elaborada a ordem de serviço
no 388688 de 1993, que determinava o controlo de factos económicos
com incidência fiscal, nomeadamente face ao IRS de 1989, 1990 e
1991, respeitante aos impugnantes.
4. Estes Serviços diligenciaram no sentido de contactar o impugnante a fim de exibir os documentos relativos a rendimentos, custos,
despesas e abatimentos para afeitos de IRS dos anos de 1989 a 1991.
5. Tais diligências mostraram-se infrutíferas.
6. Na sequência da notificação remetida para a Estrada da Barra,
no 9, 3800 Aveiro, em 22.11.93, o impugnante informou que não lhe
era possível comparecer na sua residência sita na Rua Alfredo Keil
no 112, no Porto, tendo também informado que toda a correspondência
deveria ser remetida para a Rua da Seca, Gafanha da Encarnação
3830 Ílhavo.
7. Em 10.12.93, no decurso da visita da fiscalização, o impugnante
apresentou a declaração de mod. 1 de IRS, com base na qual os
Serviços emitiram a ”nota de apuramento do rendimento colectável
e cálculo do imposto” - (imposto apurado - 575 712$00; juros compensatórios - 309 111$00; total a pagar - 884 823$00).
8. Esta soma foi paga em 30.11.94 através da guia mod. 82 na
Tesouraria da FP do 6o BF do Porto.
9. Após as diligências a que se referem os pontos 4 e 5 supra,
os Serviços de Fiscalização concluíram que por parte do impugnante
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houve a intenção de recusar a exibição dos documentos, pelo que
procederam à determinação da matéria colectável nos termos do
arto 78o do CIRS para os anos de 1990 e 1991, já que apresentou
a declaração mod. 1, quando deveria apresentar a declaração mod.2
face aos rendimentos obtidos na categoria C.
10. Foi elaborado o mapa de apuramento DC-2/90:
Rendimentos:
Categoria A - 5 230 000$00;
Categoria C - 36 968 482$00;
Rendimento bruto total - 42 198 482$00;
Dedução específica - 300 000$00;
Rendimento líquido total - 41 898 482$00;
Abatimentos (arto 55o do CIRS) - 105 000$00;
Rendimento colectável - 41 793 482$00.
11. O impugnante foi notificado nos termos do arto 67o do CIRS
através do ofício no 9495 de 23.5.94.
12. O respectivo aviso de recepção foi assinado em 27.5.94.
13. Em 22.6.94 foi apresentada reclamação nos termos do arto 84o
do CPT.
14. A Comissão de Revisão reuniu em 21.9.95 tendo sido elaborada
a acta 199/95, a qual manteve os valores reclamados, designadamente
o de 41 793 482$00 para o ano de 1990.
15. Esta decisão foi notificada através do ofício no 6890, de 23.10.95,
remetido por carta registada com aviso de recepção assinado em
25.10.95.
16. Foi desencadeado o processo que conduziu à determinação
do imposto (IRS) a pagar de 22 765 279$00.
17. O impugnante foi notificado para efectuar o pagamento cuja
data limite era 13.12.95.
18. Na falta de pagamento no prazo de cobrança voluntária foi
extraída a certidão de relaxe com base na qual foi instaurado o processo
de execução fiscal no 3182 - 96/1017420 de 1.12.95, que corre termos
na RF do 6o BF do Porto.
19. A sociedade Manuel Carvalho, L.da era titular de um crédito
sobre a Empresa de Pesca de Aveiro, SA, no montante de
300 936 964$80.
20. Devido a dificuldades financeiras da EPA - Empresa de Pesca
de Aveiro, SA., por contrato de 9.4.1990 a sociedade Manuel Carvalho
da
L. , cedeu o crédito de 300 936 964$80, em partes iguais, a José
Valentim Cardoso Taveira da Mota e Francisco Alves Machado Cerqueira, accionistas da EPA - Empresa de Pesca de Aveiro, SA (fls.
56/57 dos autos; fls. 7, 8 e 10 do relatório da IGP de exame à escrita
da EPA, SA, no proc. admin. apenso).
21. O valor de 227 000 000$00 pela cessão foi pago do seguinte
modo:
- 90 000 contos por endosso do cheque sacado por Pascoal & Filhos
AS para pagamento da aquisição dos direitos da EPA sobre a Mútua
dos Bacalhoeiros e debitados aos accionistas adquirentes do crédito
(fls. 7, 8 e 10 do relatório da IGP de exame à escrita da EPA, SA,
no proc. admin. apenso).
- 137 000 contos em fornecimentos de peixe efectuados pela Empresa de Pesca de Aveiro, SA. a Manuel Carvalho, L.da e debitados
aos accionistas adquirentes do crédito (fls. 7, 8 e 10 do relatório
da IGP de exame à escrita da EPA, SA, fls. 7, 8 e 10 do proc. admin.
apenso).
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22. A diferença de 73 936 964$80 (300 936 964$80 - 227 000 000$00)
encontra-se creditada na conta dos accionistas da EPA, SA. Taveira
da Mota a Machado Cerqueira, 50 % para cada um (fls. 7, 8 e 10
do relatório da IGP de exame à escrita da EPA, SA, fls. 7, 8 e 10
do proc. admin. apenso).
23. As notificações ao impugnante referidas nos pontos supra 4,
5 e 6, por ofícios emitidos pelo Departamento dos Serviços Distritais
de Fiscalização Tributária do Porto, têm o teor que se transcreve:
”Considera-se por este meio notificado o sujeito passivo José Valentim Cardoso Taveira da Mota (...) para comparecer pelas 9,30 h
do dia 22 de Novembro de 1993 (13 de Dezembro de 1993) no seu
domicílio fiscal na R. Alfredo Keil, 112 no Porto e exibir os documentos
relativos a rendimentos, custos, despesas e abatimentos para efeitos
do Imposto s/ o Rendimento de Pessoas Singulares, dos anos de 1989,
1990 e 1991, sob pena de, não o fazendo, ser considerada recusa
de exibição, prevista e punida nos termos do arto 28 do Regime Jurídico
das Infracções Fiscais não Aduaneiras (fls. 86, 90, 97 e 146/150 dos
autos).
3.1. O acórdão recorrido identificou como questões a decidir o
que designou (cfr. fls. 323) como violação primária de lei substantiva
respeitante aos critérios de apreciação da prova e influente no conteúdo da decisão, a saber:
A) erro de subsunção em matéria da cessão de créditos da Manuel
Carvalho, L.da sobre a EPA SA. aos accionistas desta - conclusões
sob os itens 1 a 4;
B) evidenciação contabilística do preço da cessão de créditos e
base de incidência do arto 4o, no 2, al. g), do CIRS - conclusões
sob os itens 5 e 6;
C) recusa de exibição de documentos e mínimos legais de descontos
para a Segurança Social e abatimentos do arto 55o do CIRS - conclusões sob o item 7.
E para decisão destas questões concluiu, em síntese, que (cfr. ponto 32 e seguintes de fls. 330) uma vez estabelecida a base contabilística
evidenciada na escrita da EPA SA, dos valores constantes do relatório
da IGF para o preço da cessão, 227 000 contos e para a diferença
de 36 968 482$40 á beneficio de cada um dós dois cessionários, por
lançamento nas contas de accionistas na escrita da EPA, SA., é evidente que para destruir a prova legal fundada na documentação contabilística e a eficácia do respectivo conteúdo ... o recorrido estava
onerado com a prova do contrário, isto é, onerado com a prova da
inveracidade dos registos contabilísticos, seja por vícios de lançamento
seja por vícios dos próprios suportes documentais dos lançamentos,
prova essa que não teria feito.
É que confrontado com a veracidade do registo contabilístico da
EPA SA do alegado remanescente do preço da cessão (73 936 964$80)
nas contas dos accionistas cessionários, entre as quais a sua própria
conta da EPA, S. A. não pode o impugnante prevalecer-se do meio
de prova testemunhal para, em contrário, fazer prova do alegado
pagamento do remanescente do preço à cedente Manuel Carvalho,
L.da
Daí que o acórdão recorrido, considerando existir erro de julgamento na apreciação da prova, tenha procedido à alteração e aditamento da matéria de facto referente à quantia de 73 936 964$80
lançada nas contas dos cessionários.
A subsunção do valor creditado na conta de accionista do ora recorrido na base de incidência do arto 4o, no 2, al. g), CIRS (rendimentos
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da categoria C) na redacção inicial anterior à introduzida pelo
DL 257-B/96, de 31.12, a título de rendimentos ”provenientes de actos
isolados de natureza comercial ou industrial não compreendidos noutras categorias”, assenta no conceito de acto comercial vazado no
arto 2o C. Comercial uma vez que, atenta a presunção que está na
base da 2.a parte do arto 2o do C. Comercial, de considerar, em termos
genéricos, que os actos dos comerciantes têm, em princípio, conexão
com o seu comércio, a aquisição onerosa do crédito da Manuel Carvalho, L.da sobre a EPA - Empresa de Pesca de Aveiro, AS, pelos
accionistas desta, sendo que se trata de cessão onerosa de créditos
comerciais, não suscita nenhumas dúvidas quanto à satisfação de necessidades e interesses comerciais quer das duas empresas (cedente
e cedida) quer dos sujeitos que constituem o respectivo substracto
pessoal, no caso, os cessionários e daí que a referida cessão de créditos
seja havida como acto de comércio objectivo subsumível na previsão
de incidência do citado arto 4o, no 2, al. g), CIRS e se considerem
verificados os pressupostos de facto e de direito da correcção do
rendimento declarado em IRS pelo Recorrido.
Ainda segundo o acórdão recorrido as deduções ao rendimento
bruto e abatimentos ao rendimento líquido total, previstas nos arts. 25o
e 55o CIRS, são considerados nos mínimos legais para efeitos de
correcção pelos serviços de fiscalização, na impossibilidade de confirmação das despesas e retenções declaradas uma vez que notificado
o contribuinte; nos termos e para os efeitos do arto 119o, no 1, do
citado Código, foi recusada a exibição da documentação fundamentadora dos valores declarados.
Concluiu, por isso, o acórdão recorrido (cfr. fls. 333, parte final)
que ”procede na íntegra o recurso interposto pela Fazenda Pública”.
3.2. E nas conclusões 728 a 75 afirmam os recorrentes, em síntese,
que são insuficientes os fundamentos constantes da nota de notificação
através da qual foi notificada aos recorrentes a fixação do rendimento
colectável, não contendo essa notificação de fixação do rendimento
colectável todos os elementos que deveria conter, ela não podia produzir os respectivos efeitos legais, pelo que o acto notificado se mantém
ineficaz pelo que a liquidação oficiosa impugnada - porque tomou
por base rendimento colectável fixado por métodos indiciários cuja
notificação-aos recorrentes não continha a fundamentação legal - sempre deveria ser anulada, por vício de forma consubstanciado na preterição de formalidades legais.
Acrescentam na conclusão 76.a que tendo em consideração que
a liquidação impugnada se encontrava enferma do referido vicio de
forma por insuficiente fundamentação da notificação que aos recorrentes foi feita da fixação do rendimento colectável, arguiram esse
vício na reclamação da fixação do rendimento colectável (cfr. fls. 45
e segs.), na impugnação judicial (cfr. fls. 25, art. 85o e segs.) e nas
contra-alegações ao recurso apresentado pela FP da decisão do tribunal de 1.a instância.
Ainda segundo os recorrentes (cfr. conclusão 77.a a 80.a) esse alegado vício de forma consubstanciava uma questão da qual o Tribunal
a quo deveria ter conhecido, tendo em consideração que a procedência
do invocado vício de forma acarretaria a anulação da liquidação impugnada e que o conhecimento de tal questão não se encontrava
(como não se encontra) prejudicado pela resposta dada a outras questões tendo o tribunal a quo deixado de se pronunciar sobre a questão
desse alegado vício de forma a cujo conhecimento estava vinculado,

16
o acórdão recorrido é nulo (cfr. art.o 668o, n.o 1, al. d), do CPC,
aplicável ex vi do art. 2o, al. e), do CPPT) por omissão de pronúncia,
o que deverá determinar a sua revogação, conforme o disposto nas
disposições combinadas dos arts. 668o, n.o 1, al. d), e 660o, n.o 2,
do CPC, aplicáveis ex vi do art. 2o, al. e), do CPPT.
3.3. Conforme anteriormente se, referiu (cfr. o antecedente ponto 3.1) o acórdão recorrido não apreciou a existência do questionado
vício de forma por insuficiente fundamentação da notificação que
aos recorrentes foi feita da fixação do rendimento colectável.
E tal vício foi arguido na impugnação judicial (cfr. fls. 25, art. 85o
e seguintes) e nas contra-alegações do recurso apresentado pela FP
da decisão do tribunal de 1.a instância (cfr. conclusão 1.a de fls. 309).
Independentemente da existência ou não de tal vício e da sua relevância ou irrelevância jurídica o certo é que o acórdão recorrido
não o apreciou.
E a ocorrência ou não de tal vício ou da sua relevância ou irrelevância integra questão que o acórdão recorrido devia ter
conhecido.
Acresce que o conhecimento de tal questão não se encontrava prejudicado pela resposta que o tribunal a quo deu às demais questões
que lhe haviam sido postas pela recorrente FP.
Ocorre, por isso, a invocada nulidade do acórdão por omissão de
pronúncia, nos termos dos arts. 668o, n.o 1, al. d), do CPCivil e 144o1
do CPT e 125o do CPPT, quando a sentença ou acórdão deixe de
pronunciar-se sobre questão de direito ou de facto que deva apreciar
já que tem o juiz o dever de resolver todas as questões que sejam
submetidas à sua apreciação, nos termos do arto 660o, n.o 2, do CPCivil.
Contudo esta nulidade, por falta de pronúncia sobre questões que
o juiz deva apreciar, não se verifica quando a sentença ou acórdão
deixa de apreciar qualquer argumento ou razão invocados pela parte.
Não podem contudo, como sustenta Alberto dos Reis, CPC Anotado, V, p. 143, confundir-se ”as questões que o litigantes submetem
à apreciação e decisão do tribunal com as razões (de facto ou de
direito), os argumentos; os pressupostos em que a parte funda a sua
posição na questão”.
Para A. Varela, RU, 122o, p. 112, questões para este efeito são
todas as pretensões processuais formuladas pelas partes, que requerem
decisão do juiz, e ainda os pressupostos processuais de ordem geral
e os pressupostos específicos de qualquer acto processual especial,
quando debatidos entre as partes.
Ocorre, nos termos expostos, a violação do dever processual que
o tribunal tem de se pronunciar sobre todas as questões que a parte
suscitou.
O acórdão recorrido não se pronunciou sobre o mencionada vício
de forma por insuficiente fundamentação da notificação que aos recorrentes foi feita da fixação do rendimento colectável pelo que existe
a suscitada nulidade por omissão de pronúncia.
4. Nos termos expostos acorda-se em conceder provimento ao recurso e anular o acórdão recorrido para que seja reformado nos termos
do arto 731o, n.o 2, do CPCivil.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Mendes Pimentel — Vítor Meira.
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Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Recurso Jurisdicional de decisão judicial proferida em processo
judicial de reapreciação de decisão administrativa de aplicação de coima fiscal. Admissibilidade (art.o 83o do RGIT)
e legitimidade (art.o 680o do CPC).
Doutrina que dimana da decisão:
I — Das decisões judiciais proferidas em processo judicial de
reapreciação de coima fiscal cabe recurso, para o TCA
ou para o STA, se os fundamentos deste se circunscreverem exclusivamente à matéria de direito, sempre que
a medida da coima aplicada seja superior a um quarto
da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1a instância
(187.500$00 - face ao disposto no art.o 24o, n.o 1, da
LOTJ, Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro) e não seja acompanhada de qualquer outra sanção acessória (art.o 83o
n.os 1 e 2, do RGIT).
II — Aos arguidos falece, porém, legitimidade processual para
recorrer jurisdicionalmente daquelas decisões (art.o 680o
do CPC), sempre que estas se traduzam na remessa dos
autos ao Ministério Público para instrução/inquérito, por
se entender que os factos levados ao conhecimento do
Tribunal são antes e porventura susceptíveis de integrar
a prática de crime, casos em que, face ao sentido do
decidido, se não descortina prejuízo directo e imediato
para o arguido, não podendo consequentemente e para
o sindicado efeito considerar-se vencido.
Recurso n.o 924/02-30, em que são recorrente a Directimédia Marketing Directo e Promoções, L.da, e recorrida a Fazenda Pública.
Relator, o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com o despacho do M.mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a instância de Lisboa, 3a Juízo, 2a Secção, que, por falta de motivação (cfr. art.o 411o do CPPenal, por força do art.o 3o, al. b), RGIT
e 74o, DL 433/82), lhe rejeitou o recurso jurisdicional que interpusera
da anterior decisão judicial que nos autos de recurso judicial de decisão
administrativa de aplicação de coima fiscal deste não conheceu e
determinou antes a remessa dos autos ao Ministério Público com
vista à instauração de procedimento criminal, dele interpôs recurso
(cfr. requerimento de fls. 143 e motivação junta) para esta Secção
do Supremo Tribunal Administrativo, a arguida DIRECTIMÉDIA
MARKETING DIRECTA E PROMOÇÕES LDa, nos autos convenientemente identificada.
Perseguindo a revogação do sindicado julgado e a consequente
admissão do recurso que antes interpusera, com o respectivo requerimento de interposição apresentou agora as suas alegações, formulando, a final, conclusões.
Este recurso foi admitido pelo despacho de fls. 164.
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Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Magistrado do
Ministério Público emitiu, depois, mui douto e fundamentado parecer
opinando pela procedência parcial do recurso, designadamente quanto
à controvertida questão do regime processual aplicável ao recurso
inicialmente interposto.
Por despacho do relator foi a Recorrente convidada a sintetizar
as conclusões antes formuladas, o que ora se mostra satisfeito, como
resulta de fls. 177 e seguintes.
São as seguintes as conclusões apresentadas:
I - DO DESPACHO RECORRIDO:
1o
O despacho recorrido de fIs. 115 e v.o, defende a aplicação do regime
de recursos previstos no artigo 411o do C.P.P. ex vi alínea b) do artigo
3o do RGIT e artigo 74o do DL 433/82, tendo rejeitado o recurso apresentado pela recorrente em 2002.02.08 com base nos artigos 280o, 282o
e 286o, de Código de Procedimento e Processo Tributário.
2o
Entende a recorrente que ao recurso interposto em 2002.02.08, aplica-se o Código de Procedimento e de Processo Tributário, nomeadamente, por força do disposto no artigo 1o do mesmo Código.
3o
O recurso rejeitado foi interposto com fundamento no artigo 280o
do CPPT, o qual prescreve, no seu n.o 1 que ”das decisões dos tribunais
tributários de 1a instância cabe recurso, no prazo de 10 dias, (...) para
o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso, dentro do mesmo prazo,
para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
4o
Ainda que assim não se entenda, há erro na elaboração da notificação
pela secretaria.
5o
Em 28.01.2002 a recorrente foi notificada ”do despacho que se junta
cópia, proferida no processo supra, podendo recorrer no prazo de 10
dias contado da data do recebimento desta notificação”, (cfr. notificação
de fls.).
6o
A notificação da decisão recorrida não indica o meio de reacção
à decisão, a fundamentação de direito ou a forma de interposição do
recurso, limitando-se a referir ”podendo recorrer”.
7o
A notificação é um acto processual, enformado pelo princípio da
informação adequada, que visa um fim de comunicação, pelo que deve
ser inequívoca, nesse sentido, Ac. RL, de 25.03.1999, BMJ, 485o-479.
8o
A recorrente não pode ficar prejudicada pela manifesta insuficiência
da secretaria na elaboração da notificação de fls., nos termos do disposto
no n.o 6 do artigo 161o do Código de Processo Civil.
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9o
Pelo que, o recurso da sentença de fls. deveria ter sido admitido.
II - DA PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO CONTRA-ORDENACIONAL:
10o
Os factos provados a ter em conta para a apreciação da prescrição
do procedimento contra-ordenacional são:
- A consumação do facto - que ocorreu em 30.09.1994. (cfr. despacho
de fls.), e;
- A prestação tributária - que ficou por satisfazer de 656.024$00, (cfr.
despacho de fls.).
11o
Nos termos dos n.os 2 e 9 do artigo 29o do RJFNA, a moldura contra-ordenacional aplicável, variava entre 10% e metade do imposto em
falta, ou seja, entre Esc.131.205$00 e o montante de Esc. 656.024$00,
elevando-se para o dobro por o agente ser pessoa colectiva.
12o
Nos termos da alínea b) do artigo 27o e do n.o 1 do artigo 17o,
ambos do DL 483/82, dado o montante máximo da coima aplicável
ser inferior a Esc.750.000$00, o respectivo procedimento contra-ordenacional extingue-se, por efeito da prescrição, logo que decorra um ano
sobre a prática do facto.
13o
Dado o decurso do prazo de prescrição do procedimento pela contra-ordenação previsto na alínea a) do artigo 27o do DL 483/82. que
é de um ano, ocorrido em 30.08.1995, sem ter havido interrupção do
prazo, verifica-se a extinção do procedimento pela contra-ordenação imputada à recorrente.
14o
Aliás, já decorreram mais de sete anos e meio sobre a prática dos
factos e a excepção de prescrição, em sede de processo contra-ordenacional, é de conhecimento oficioso, devendo ser declarado prescrito
o procedimento contra-ordenacional.
III - DA PRESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL:
15o
O Tribunal recorrido decidiu também a remessa dos autos ao Ministério Público para instauração de procedimento criminal, (cfr. despacho de fls. . .).
16o
Igualmente, encontra-se prescrito o procedimento criminal.
17o
O facto a ter em conta para a apreciação da extinção da responsabilidade criminal da recorrente são:
- Em 30.01.1997 a recorrente requereu o pagamento em prestações
dos créditos das dividas de natureza fiscal, ao abrigo dos artigos 4o
e 5o do DL n.o 124/96 de 10.08, (cfr. doc. 1 junto com o recurso de
fls.. . .);
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- De entre as quantias de que solicitou a regularização excepcional
estava a prestação de Esc. 656.024$00, referente ao IVA do período
reportado aos autos, (cfr. anexo A do doc. 1, junto com o recurso de
fls.. . .);
- O pagamento excepcional foi deferido por despacho de 24.02.1997,
do Sr. Chefe de Repartição de Finanças, (cfr. doc. 2, junto com o recurso
de fls.. . .);
- A situação tributária da recorrente encontra-se regularizada, (cfr.
despacho de fls. 84 do processo de contra-ordenação n.o 60374.5/96).
18o
O artigo 3o da Lei n.o 51-A/96, que adaptou o regime das infracções
fiscais não aduaneiras aos casos abrangidos pelo DL 225/94 de 05.09
e pelo DL 124/96 de 10.08, prevê a extinção da responsabilidade criminal
aos casos em que tenha havido pagamento integral dos impostos e acréscimos legais.
19o
Ainda que assim não se entendesse, verifica-se a extinção do procedimento criminal, uma vez que, após a prática do facto decorreu o
prazo prescricional que é de cinco anos, nos termos do disposto no
n.o 1 do artigo 21o do RGIT.
20o
Cingindo-nos aos factos considerados provados, a ter em conta quanto
a extinção do procedimento criminal, são os seguintes:
- A consumação do facto - que ocorreu em 30.09.1994, (cfr. despacho
de fls.. . .), e;
- A prestação tributária - que ficou por satisfazer de 656.024$00, (cfr.
despacho de fls.).
21o
A excepção da prescrição, em sede de processo crime, é, igualmente,
de conhecimento oficioso.
22o
Pelo exposto, o despacho recorrido viola:
- Os artigos 280o, 282o e 286o, todos do Código do Procedimento
e Processo Tributário;
- O n.o 4 do artigo 161o do Código de Processo Civil;
- O princípio da legalidade, porquanto, a prescrição do procedimento
tanto contra-ordenacional como criminal é de conhecimento oficioso;
O disposto no artigo 3o da Lei n.o 51-A/96, de 9.12.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
O objecto do presente recurso é, como decorre do relato que antecede, o despacho de fls. 115 e 115 v.o que, como também vai referido,
rejeitou, por não convenientemente motivado, o recurso que a arguida
antes interpusera de decisão judicial que lhe não conhecera do recurso
judicial que havia interposto de decisão administrativa de aplicação
de coima fiscal e ordenara antes a remessa dos autos ao Ministério
Público para instauração de procedimento criminal.
No agora impugnado despacho entendeu-se aplicável ao recurso
interposto o regime processual consagrado pelo art.o 411o do CPP
[ex vi dos arts. 3o, al. b), do RGIT e 74o do DL 433/82) e, por isso
e por se não mostrar o respectivo requerimento de interposição instruído com a necessária motivação, como claramente se vê de fls.
113, rejeitou-se aquele recurso.
É contra o assim decidido que se insurge a Recorrente, nos termos
das transcritas conclusões do presente recurso jurisdicional, relevando
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apenas em sede impugnatória da sindicada decisão as conclusões 1a
a 3a, onde se sufraga entendimento que, ao contrário do julgado,
persegue se considere antes aplicável ao recurso jurisdicional interposto o regime legal consagrado no CPPT (cfr. arts. 280o, 282o e
286o) que, na tese da Recorrente, não consagra ou estabelece a invocada exigência formal (apresentação das alegações com o requerimento de interposição de recurso).
Não lhe assiste porém razão e o seu recurso mostra-se antes irremediavelmente condenado ao insucesso.
Na verdade, o questionado recurso jurisdicional é já de decisão
judicial proferida em processo judicial de reapreciação de decisão
administrativa de aplicação de coima fiscal.
Decisão interlocutória e não definitiva ou final, é certo, mas decisão
judicial.
Assim, ao respectivo regime processual são já aplicáveis as específicas e especiais regras contidas nos artigos 83o e seguintes do RGIT
(Lei n.o 15/2001, de 05.06), que entrou em vigor (cf. Art.o 14o) em
05.07.01, Delas emergindo, além do mais, que cabe recurso das respectivas decisões judiciais, a interpor pelo arguido ou pelo Ministério
Público, para o Tribunal Central Administrativo ou para o Supremo
Tribunal Administrativo, caso o fundamento do recurso seja exclusivamente de direito, ”... excepto se o valor da coima aplicada não
ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judicias de
1a instância e não for aplicada sanção acessória.”,
Sendo, nestes casos e de acordo com o estabelecido pelo n.o 3
do referido art.o 83o do RGIT, o recurso: ”... interposto no prazo
de 20 dias a contar da notificação do despacho, da audiência do julgamento ou, caso o arguido não tenha comparecido, da notificação
da sentença.”.
Ora, no ajuizado caso e desde logo face ao valor da controvertida
coima fiscal administrativamente aplicada - 131.205$00 -, imperioso
era concluir que, já perante o correspondente valor (um quarto) da
alçada dos tribunais judiciais, esc. 187.500$00 (cfr. art.o 24o, n.o 1,
da LOFTJ, Lei n.o 3/99, de 13 de Janeiro), nos termos do ora invocado
n.o 2 do art.o 83o do RGIT, o interposto recurso jurisdicional não
era legalmente admissível, pelo que haveria de ser rejeitado.
No mesmo sentido, aliás, aponta, concordantemente, a correspondente norma do invocado CPPT, a saber, o n.o 4 do art.o 280o, relativamente às decisões dos tribunais tributários de 1a instância proferidas em processos de impugnação judicial ou de execução fiscal.
A idêntica e inexorável conclusão da inadmissibilidade do controvertido recurso - haveria de conduzir-nos a eventual e também necessária averiguação acerca da verificação ou não de outro dos pressupostos legais da admissibilidade do recurso, da legitimidade da Recorrente para interpor o presente recurso cfr. art.o 687o, n.o 3, e
680o do subsidiariamente aplicável CPC -, já que, como aliás se decidiu
em caso em tudo semelhante ao dos presentes autos, ao arguido falece
a necessária legitimidade para recorrer jurisdicionalmente da decisão
judicial proferida no respectivo processo de recurso judicial de decisão
administrativa de aplicação de coima fiscal que, não conhecendo do
mérito daquele recurso, determina antes a remessa dos autos ao Ministério Público para a necessária instrução/inquérito, com base no
sufragado entendimento de que os factos levados ao conhecimento
do Tribunal são porventura susceptíveis de integrar antes a prática
de crime cfr. acórdão de 26.06.2002, processo n.o 26.624.
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Nestes casos e em função do decidido, o arguido não tem legitimidade para recorrer jurisdicionalmente daquela decisão judicial
pois, não lhe advindo dela, directa e imediatamente, qualquer prejuízo,
não pode considerar-se vencido, para o sindicado efeito citado art.o
680o do CPC.
Não sendo sequer caso de recorrer, por manifestamente desnecessário, à invocada norma do regime processual subsidiário aplicável
ex vi do convocado art.o 3o, al. b), do RGIT, o regime geral do ilícito
de mera ordenação social consagrado no DL n.o 433/82 e ao regime
processual que este - cfr. art.o 74o, n.o 4, recomenda se recorra, o
Código de Processo Penal.
O interposto recurso era já legalmente inadmissível pelas agora
apontadas razões.
Daí que não possa lograr consequentemente provimento o recurso
jurisdicional daquela decisão judicial que, ainda que com díspar fundamentação, assim entendeu e decidiu, rejeitando o recurso interposto.
Termos em que acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao presente recurso
jurisdicional.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Almeida Lopes.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Questão de facto. Incompetência hierárquica.
Doutrina que dimana da decisão:
Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário de
la instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, é o Supremo Tribunal Administrativo
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência ao Tribunal Central Administrativo (2.a Secção).
Recurso n.o 1211/02-30, em que são recorrente João Martins Francisco
e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Juiz Conso. Dr. Vítor
Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
João Martins Francisco deduziu no Tribunal Administrativo e Fiscal
de Ponta Delgada oposição à execução que contra si revertera por
dividas da sociedade ”Ilh’Atlântico, Lda.”.
Por sentença do Mmo Juiz daquele Tribunal foi a oposição julgada
improcedente.

Inconformado com a decisão recorreu o oponente para este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, tendo formulado as seguintes conclusões:
a) A sentença ora recorrida é nula, porque não especifica os fundamentos de facto, nos termos do arto 125o do C.P.P.T.;
b) É nula porque não discrimina de forma fundamentada, os factos
que considera provados e os não provados - cfr. arto 123o do C.P.P.T.
e arto 659o, n.os 1 e 3, do Código de Processo Civil.
c) Não permite ao Oponente tomar posição concreta sobre a matéria
provada, bem como sobre a sua valoração;
d) A sentença é também nula porque não foi precedida da notificação do Oponente para se pronunciar sobre o abuso de direito,
questão de direito essencial à decisão - cfr. Artigos 3o e 201o do
C.P. Civil;
e) O abuso de direito foi determinante na decisão tomada, pelo
que, a não pronuncia do Oponente foi de molde a influir no exame
e decisão da causa - cfr. arto 201o, n.o 1, do C.P.C.;
f) A declaração de tal irregularidade, implica a anulação da sentença
recorrida, nos termos do arto 201o, n.o 2, do C.P.C.:
Se assim não se entender,
g) O Executado nunca exerceu de facto a gerência da sociedade
executada;
h) O Executado não era gerente de facto no período em que se
verificaram os factos constitutivos das dividas tributárias pelo que
é parte ilegítima da reversão;
i) O Executado não praticou qualquer acto ofensivo das normas
de protecção dos credores sociais.
j) A insuficiência económica da sociedade executada não resulta
de qualquer comportamento do Executado, nem dos contrato subjacentes á sua nomeação com gerente da Executada;
k) A Fazenda Pública tinha o ónus de provar que o Executado
teve culpa ou violou culposamente as normas de protecção dos credores sociais, o que não fez antes do despacho de reversão;
l) Tais factos consubstanciam fundamento de oposição, porquanto
consubstanciam uma ilegitimidade substantiva e uma nulidade por
erro dos pressupostos de facto da reversão;
m) A sentença ao interpretar o Decreto-Lei n.o 68/87, de 09.02,
nos termos em que o faz, viola o preceituado no arto 9, n.o 2, do
C. Civil, na medida em que não tem qualquer correspondência verbal,
ainda que imperfeita;
n) O Oponente ao invocar a sua ilegitimidade por não ter exercido
a gerência de facto, ilidindo a presunção do preceituado não está
a praticar um acto que. excede manifestamente os limites da boa-fé,
dos bons costumes ou do fim social ou económico desse direito;
o) O Oponente não praticou actos ou teve comportamentos susceptiveis de criar nos credores sociais, uma confiança juridicamente
tutelável, nomeadamente porque não praticou qualquer acto de
gestão;
p) Ao não praticar actos juridicamente relevantes, tutelados juridicamente; não há um exercício abusivo do direito, porque não existe
um venire contra factum proprium”,
q) Não estão preenchidos os requisitos do arto 334o do Código
Civil, pelo que não existe abuso de direito;
r) Não existe qualquer diferença entre a responsabilidade do Oponente e a de qualquer gerente que não exerceu de facto a gerência;
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s) O Oponente enquanto gerente de direito e não de facto, não
pode ser responsabilizado pelas dividas da Executada, sob pena de
violação do princípio constitucional da igualdade entre pessoas;
t) Não existe qualquer culpa do Oponente na insuficiência patrimonial da Executada, nem no não pagamento aos credores sociais,
pelo que a reversão da execução é ilegal e ilegítima;
u) Termos em que deve ser revogada a sentença ora recorrida
e substituída por outra que dando provimento ao pedido do Oponente,
declare a inexistência da gerência de facto, a ilegitimidade processual
e a consequente extinção da execução.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da incompetência em razão da hierarquia deste Supremo
Tribunal Administrativo por o recurso não versar exclusivamente matéria de direito.
Ouvido o recorrente sobre tal questão prévia veio dizer que entendia
que as conclusões referidas pelo Ministério Público não constituíam
factos que contrariassem os que o Mo Juiz apurara.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte factualidade:
1- A sociedade ”IlhÁtlântico, Lda” começou por ter a designação
social de ”Figueiredo e Figueiredo, Lda”,com sede no Cais de Santa
Cruz, freguesia de Angustias, concelho da Horta.
2- A referida sociedade encontra-se registada sob a matrícula n.o
128, da Conservatória do Registo Comercial da Horta.
3- Em 28 de Setembro de 1984, três irmãos do ora Executado,
Manuel Martins Francisco, Rufino de Jesus Francisco e Gonçalo de
Jesus Francisco, adquiriram a totalidade do capital, no valor de
Esc. 1.500.000$00.
4- Cada um dos seus irmãos ficou com uma quota no valor nominal
de Esc. 500.000$00.
5- Por efeito da cessão de quotas os três assumiram a gerência
da sociedade, que segundo o seu pacto social previa que todos os
sócios, indistintamente, exercessem a gerência.
6- Em 1986, a firma da sociedade foi alterada para ”Ilh’Atlântico”,
Pesca, Congelação, Indústria e Comércio, Lda”.
7- Os irmãos do ora Executado exerceram a gerência da sociedade
na qualidade de sócios-gerentes, nos termos estipulados no pacto
social.
8- No ano de 1987, os irmãos do ora Executado começaram a
ter dificuldades financeiras e dívidas perante terceiros, resultantes
nomeadamente de negócios pessoais que se revelaram desastrosos.
9- Com o agravamento das dificuldades económicas, os irmãos do
Executado, por precaução entenderam que deveriam simular a venda
das participações que detinham na sociedade ”Ilh’Atlântico, Lda”.
10- Com este negócio os irmãos do ora Executado tiveram por
objectivo, retirar de forma temporária as participações sociais da sociedade do seu património, evitando que as quotas fossem executadas
pelos credores.
11- Neste contexto solicitaram ao Executado e ao seu pai .Rufino
Francisco, que interviessem no negócio como compradores (cessionários na cessão) das quotas que detinham na sociedade ora Executada.
12- Em 7 de Julho de 1988, executando tal plano, outorgou-se
a escritura de cessão de quotas, em que o ora Executado adquiria
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duas quotas de Esc. 500.000$00 pertencentes a Manuel Martins Francisco e a Gonçalo de Jesus Francisco, enquanto o seu pai adquiria
a quota de Rufino de Jesus Martins Francisco no valor nominal de
Esc. 500.000$00.
13- No entanto, o irmão Rufino de Jesus Martins Francisco, manteve
a gerência da sociedade, independentemente de ter cedido a sua quota.
14- O ora Executado renunciou à gerência através de carta de
13 de Setembro de 1988.
15- Em Maio de 1991 foi outorgado o contrato de cessão de quotas,
tendo o ora Executado restituído as quotas ao seu irmão Manuel
Martins Francisco, o que foi registado a 19 de Junho de 1991.
16- Na mesma data o seu pai Rufino Francisco, outorgou a escritura
de cessão de quotas a favor do Rufino de Jesus Martins Francisco,
17- Durante este período de três anos o ora Executado não praticou,
qualquer acto correspondente a gerência da sociedade.
18- Nunca o ora Executado assinou cheques da sociedade, pagou
salários, outorgou contratos ou praticou qualquer acto de administração da sociedade.
19- O Executado não praticou qualquer acto de mera administração,
tais como assinar cartas, cobrar dívidas, proceder a encomendas, ou
ao pagamento de fornecedores.
20- Não aceitou ou sacou letras comerciais na qualidade de gerente
da sociedade executada.
21- Não assinou ou avalizou qualquer livrança ou titulo de crédito.
22- Nunca outorgou qualquer contrato de crédito- ou contraiu créditos para a sociedade Executada junto de entidades bancárias ou
instituições de crédito.
23- Nunca praticou qualquer acto de gestão ordinária ou extraordinária da sociedade Executada.
24- O Executado não participou ou tomou conhecimento de qualquer acto de venda, doação ou alienação do património da sociedade
executada.
25- A sociedade Executada tinha a sua sede e desenvolvia toda
a sua actividade económica na Horta, Açores e o .ora Executado
nunca viveu nos Açores.
26- Não se deslocava aos Açores.
27- A quantia exequenda respeita a dívidas ao Centro de Prestações
Pecuniárias da Segurança Social da Horta referentes aos meses de
Outubro, Novembro e Dezembro de 1989, Janeiro a Agosto de 1990,
dívidas de IVA dos anos de 1989 e 1990, e dívidas de IRC, igualmente
dos anos de 1989 e 1990:
Logra prioridade de apreciação a questão prévia suscitada.
Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário
e 32o, no1, alínea b), do ETAF este Supremo Tribunal apenas conhece
dos recursos dos tribunais tributários de la instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito. Conforme este Tribunal tem vindo
a decidir em inúmeros acórdãos, na esteira do ensinamento do Prof.
Manuel de Andrade de que a competência se afere pelo “quid disputatum” e não pelo “quid decisum”, para a determinação da competência do tribunal não importa saber se a matéria invocada releva
ou não para a decisão do recurso por a questão da competência
ter de ser previamente resolvida.
Nas alegações da recorrente e respectivas conclusões que acima
se transcreveram sustenta o recorrente:
- que a insuficiência económica da sociedade executada não resulta
de qualquer comportamento seu nem dos contratos subjacentes à
sua nomeação como gerente da executada [alínea j)];
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- que não praticou actos ou teve comportamentos susceptíveis de
criar nos credores sociais uma confiança juridicamente tutelável [alinea
o)].
Como se alcança da factualidade fixada que se transcreveu tais
factos não constam ali como provados, havendo por isso que concluir
que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, o que
determina a incompetência hierárquica do Tribunal para dele conhecer. Saber se tais factos são ou não relevantes para conhecer do
recurso é questão a apurar pelo Tribunal que for competente para
o julgamento.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência
ao Tribunal Central Administrativo Custas pela recorrente, fixando
em E 100 a taxa de justiça e em 40 % a procuradoria.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Prazo da impugnação.
Doutrina que dimana da decisão:
O prazo para instaurar impugnação dos actos administrativos
em matéria tributária que comporte a apreciação da legalidade do acto de liquidação é de noventa dias, a partir
da sua notificação, nos termos do art. 102o, no 1, alínea
e), do CPPT.
Recurso no 1460/02. Recorrente: Porto Editora, Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. António
Pimpãp.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Porto Editora, Lda., recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto, 2o Juízo, 2a Secção, julgou improcedente a impugnação por proceder a excepção da caducidade
do direito de deduzir impugnação judicial.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
A. As possibilidades de reacção dos particulares contra actos ilegais
de liquidação de tributos, quando está em causa a violação de normas
de direito comunitário ou inconstitucionais, não se esgotam na impugnação judicial, sendo, entre o mais, admissível a revisão do acto
tributário, nas condições referidas no art. 78o da L.G.T., (e, no caso,
no prazo do art. 94o do CPT), seguida de eventual impugnação contenciosa de decisão de indeferimento;

B. A forma de processo adequada para reagir contra um acto de
indeferimento do pedido de revisão de actos tributários é, efectivamente, a impugnação judicial [art. 97.o, n.o 1, alínea d), do CPPT
e 95.o, n.os 1 e 2, alínea d), da L.G.T.], e não, manifestamente, o
recurso contencioso previsto nos arts. 101o, al. j), da LGT e 97o,
no 1, al. p), do CPPT, que se referem a questões tributárias que
não comportem apreciação da legalidade do acto de liquidação;
C - O prazo para tal impugnação é de noventa dias, a contar da
notificação do indeferimento [art.102o, no 1, alínea e), do CPPT);
D - Mesmo que se entenda, que na impugnação da recusa do pedido
de revisão de um acto tributário, o que está em causa, o que é objecto
da mesma impugnação é o acto de liquidação e não o próprio acto
de indeferimento, sempre o prazo para a propositura da acção, se
iniciará na data precedente e não da prática do acto a anular.
E - Foi estatuído um regime transitório - art. 6o do DL 398/98
de 17Dez, que impõe a aplicação do novo prazo de revisão do acto
tributário dos no 1 do art. 78o (quatro anos), apenas aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998 mantendo-se,
portanto, para os anteriores, o antigo prazo de cinco anos que facultava
o CPT.
F - Assim, nada obsta, ou obstaria, ao conhecimento da pretensão
formulada na pi, pelo que não deveriam ter-se por verificadas, a nulidade, (erro na forma de processo) que ocasionou a absolvição da
instância da FP, e a excepção (caducidade do direito de deduzir impugnação) que prejudicou o conhecimento das demais questões suscitadas, nomeadamente o mérito da impugnação.
O EMMP entende que o recurso merece provimento pois que:
Apesar de a recorrente afirmar que o meio judicial próprio para
reagir contra a decisão que lhe indeferiu o pedido de revisão do
acto tributário é a impugnação e não o recurso contencioso daqui
não se afere qualquer censura à sentença uma vez que esta entendeu
que não havia que convolar os presentes autos em recurso contencioso
antes tendo ordenado o seu seguimento do processo como impugnação
judicial que é o defendido pela recorrente pelo que improcedem as
conclusões A e B.
O prazo de 90 dias a que se refere o arto 102o, no 1, al. e), do
CPPT conta-se a partir da notificação do indeferimento da revisão
do acto tributário pelo que sendo esta de 1-8-01 foi a mesma tempestivamente instaurada em 17-9-01 pelo que procedem as conclusões
C e D.
Procede igualmente a conclusão E) pois que o prazo de caducidade
de 4 anos apenas se aplica aos factos tributários ocorridos a partir
de 1-1-98, por força do arto 5o, nos 5 e 6, do DL 398/98, de 17/2
continuando a aplicar-se aos factos anteriores o arto 94o, no 1, alínea b),
do CPT que concedia, para o mesmo efeito, um prazo de 5 anos
pelo que, sendo a liquidação de 2-7-97 e tendo o pedido de revisão
sido apresentado em 31-7-01, foi apresentado dentro do prazo legal.
2. A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação por entender que procedia a excepção da caducidade do direito de deduzir
impugnação judicial.
É que, segundo a sentença em apreciação, do teor da petição inicial
ressalta que a impugnante peticiona que seja: ”(. . .) anulado, ou dado
sem efeito, o acto de indeferimento do pedido de revisão efectuado,
decretando-se a mesma, sob a forma que se pretendia: a efectiva
anulação do acta tributário de liquidação (. . .)” tendo, para obter
tal desiderato, optado pela via da impugnação judicial.
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E este pedido tinha como causa de pedir ou fundamentos invocados
para alicerçar tal pedido que ao pretender registar o acto que identifica
na Conservatória do Registo Predial, foi-lhe debitado, a titulo de
emolumentos do registo predial, a quantia de 1.890.000$00, pelo que
considerando que tal liquidação era ilegal, requereu ao sr. conservador,
em 31.07.2001, a revisão oficiosa da liquidação tendo esta revisão,
por decisão datada de 10.08.2001, sido indeferida a pretensão e como
os argumentos que apresentou não foram questionados nessa decisão,
pretende, por esta via, obter o mesmo desiderato.
É que decorre do art. 78o da LGT que o pedido de revisão de
um acto tributário está sujeito a um processualismo ou procedimento
próprio em sede de administração fiscal, podendo resultar, conforme
as circunstâncias, de iniciativa da administração (a entidade que praticou o acto) ou do sujeito passivo.
Na hipótese de indeferimento de tal pedido ao sujeito passivo cabe
a opção: ou a via de recurso hierárquico (e, consequente recurso
contencioso, na improcedência deste)., ou a via de impugnação judicial: arts. 78o e 95o da LGT e 97o e 102o do CPPT.
Contudo o objecto do processo será diverso em cada uma das vias
processuais pois que no recurso contencioso, o objecto do processo
será a própria decisão de indeferimento (terminando, na hipótese
da procedência, com uma revogação da decisão) enquanto que num
processo de impugnação judicial, o objecto do processo é a própria
liquidação.
Naquele será apreciado o bem ou mal fundado dos argumentos
da entidade recorrida para o indeferimento, a fim de poder decidir
de que lado está a razão, enquanto que na impugnação judicial serão
apreciadas as ilegalidades que o contribuinte lhe aponta.
Em face do pedido em apreciação concluiu a sentença em recurso
que ao caso caberia a via de recurso contencioso a que alude o art.
101o, al. j), da Lei Geral Tributária (LGT) e o art. 97o, n.o 1, al.
p) do CPPT e que também pela causa de pedir (as questões relativas
aos vícios ou ilegalidades de que possa padecer a decisão), ao caso
cabe a via de recurso contencioso e não o processo de impugnação
dado que esta é a via processual para atacar e ou anular o acto
tributário, aquela declaração de vontade da Administração Fiscal que
define o quantum a exigir ao contribuinte e vulgarmente designado
por liquidação.
Não se vislumbrando diminuição de garantias entendeu a sentença
recorrida que os autos podem ser aproveitados como processo de
impugnação judicial por ser a anulação da liquidação a pretensão
primordial da impugnante.
É que não cumpre ao Tribunal fazer a opção por uma ou outra
das vias e sendo um dos pedidos e das causas de pedir totalmente
conformes com a via processual adoptada impugnação judicial a solução só pode ser a de decidir pela não convolação, dos presentes
autos para processo de recurso contencioso, antes se impondo o aproveitamento e o prosseguimento do processo como de impugnação
judicial.
E nesta perspectiva quanto ao pedido de que seja ”anulado, ou
dado sem efeito, o acto de indeferimento do pedido de revisão efectuada, decretando-se a mesma, sob a forma que se pretendia: a efectiva
anulação do acto tributário de liquidação (...), conclui-se ter- se incorrido em erro na forma de processo e, não podendo os autos ser
aproveitados. para prosseguirem sob a forma de processo determinada
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na lei, impõe-se, nessa parte, a absolvição da Fazenda Pública da
instância.
Depois de se pronunciar pelo aproveitamento do processo como
impugnação acrescentou que a impugnante liquidou a quantia impugnada em 03.04.997 e a presente impugnação foi instaurada em
17.09.2001 pelo que foi ultrapassado o prazo para a instaurar pelo
que concluiu pela extemporaneidade da impugnação.
3. Sustenta, em síntese, a recorrente que podem os particulares
reagir contra actos ilegais de liquidação de tributos, quando está em
causa a violação de normas de direito comunitário ou inconstitucionais,
além da impugnação judicial, pela revisão do acto tributário, nas condições referidas no art. 78o da L.G.T. no prazo do art. 94o do CPT,
seguida de eventual impugnação contenciosa de decisão de indeferimento.
Acrescenta que a forma de processo adequada para reagir contra
um acto de indeferimento do pedido de revisão de actos tributários
é, efectivamente; a impugnação judicial [art. 97.o, n.o 1, alínea d),
do CPPT e 95.o, n.os 1 e 2, alínea d), da L.G.T.], e não o recurso
contencioso previsto nos arts. 101o, al. j), da LGT e 97o, no 1, al.
p), do CPPT, que se referem a questões tributárias que não comportem
apreciação da legalidade do acto de liquidação sendo o prazo para
tal impugnação de noventa dias, a contar da notificação do indeferimento nos termos do art. 102o, no 1, alínea e), do CPPT.
E nos termos do arto 94o do CPT, na versão do DL 47/95, de
10-3, a revisão oficiosa dos actos tributários terá lugar, se a mesma
for a favor dos contribuintes, com base em erro imputável aos serviços
... nos cinco anos posteriores ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data da notificação do acto a rever e, ainda, no decurso
do processo de execução fiscal.
Não se afasta deste regime o arto 78o da LGT que contudo estabeleceu para o mesmo efeito o prazo de quatro anos.
E a forma processual de reagir contra um acto de indeferimento
do pedido de revisão de actos tributários é a impugnação judicial.
Com efeito estabelece o art. 97.o, n.o 1, alínea d), do CPPT que
o processo judicial tributário compreende a impugnação dos actos
administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação
da legalidade do acto de liquidação.
Nesta perspectiva se entende a afirmação de Jorge de Sousa, CPPT
Anotado, 3a edição, 2002, p. 476, de que há actos em matéria tributária
que são impugnados através de recurso contencioso, como resulta
da alínea p) e do no 2 do arto 97o do CPPT, sendo este recurso
o meio processual adequado quando o acto a impugnar seja de indeferimento total ou parcial ou de revogação de isenções ou outros
benefícios fiscais, quando dependentes de reconhecimento da Administração Tributária e outros actos administrativos relativos a questões tributárias que não comportem a apreciação da legalidade de
um acto de liquidação.
Continua o mesmo autor que, nos casos em que o acto a impugnar
é um acto de liquidação ou um acto que comporta a apreciação da
legalidade de um acto de liquidação (acto de indeferimento de reclamação graciosa ou de recurso hierárquico interposto da decisão
que a aprecie) o meio adequado é o processo de impugnação.
E o prazo para instaurar impugnação dos actos administrativos
em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade do
acto de liquidação é de noventa dias, a contar da sua notificação,
nos termos do art. 102o, no 1, alínea e), do CPPT.
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Do exposto resulta ser adequada a impugnação em cuja petição
se solicita que seja anulado, ou dado sem efeito, o acto de indeferimento do pedido de revisão efectuado, decretando-se a anulação
do acto tributário de liquidação tendo como causa de pedir que ao
pretender registar o acto que identifica na Conservatória do Registo
Predial, foi-lhe debitado, a titulo de emolumentos do registo predial,
a quantia de 1.890.000$00, pelo que considerando que tal liquidação
era ilegal, requereu ao Sr. conservador, em 31.07.2001, a revisão oficiosa da liquidação tendo esta revisão, por decisão datada de
10.08.2001, sido indeferida.
E contandose o prazo para instaurar impugnação dos actos administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação da
legalidade do acto de liquidação, que é de noventa dias, a partir
da sua notificação, nos termos do art. 102o, no 1, alínea e), do CPPT
não podia o mesmo ser contado a partir da data do pagamento como
decidiu a decisão recorrida.
Assim sendo merece provimento o presente recurso.
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso e revogar a decisão recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Mendes Pimentel — Vítor Meira.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Recurso no 1477/02-30. Recorrente: Couto Alves, Lda.; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso. Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Couto Alves, Lda., inconformada com o acórdão, a fls. 403 e seguintes, do T.C.A., que concedeu provimento ao recurso, interposto
pela F.P., da sentença do T.T. de 1a Instância de Viana do Castelo,
que lhe havia julgado procedente a impugnação que havia deduzido,
daquele interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
1 — Não obstante em parte alguma do seu recurso a Fazenda Pública houvesse especificado os concretos pontos de facto que considera
incorrectamente julgados e os concretos meios probatórios, constantes
do processo que impunham decisão sobre os pontos da matéria de
facto impugnados diversa da recorrida ou solicitado a alteração da
matéria de facto, o certo é que o Douto Acórdão recorrido alterou
a matéria de facto que nas alíneas m) e o) a Douta sentença de 1a
Instância deu como provada.
2 — Assim, ocorre excesso de pronúncia que determina a nulidade
do Douto Acórdão recorrido [art. 668o, no 1, al. d), do C.P.C.], pelo
que o mesmo deve ser declarado nulo, e, em consequência, ser revogado e substituído por outro que julgue em conformidade com
o recurso interposto pela Fazenda Pública.
Sem prescindir,
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3 — Para introduzir as alterações que introduziu à matéria de facto
dada como provada pela Douta sentença de 1a Instância, o Douto
Acórdão recorrido reportou-se ao art. 712o do CPC, sem indicar em
qual das alíneas do seu no 1 fundamenta as alterações que efectuou.
4 — E ainda que se admita que o fundamento terá sido o previsto
na primeira parte, o Douto Acórdão recorrido não agiu dentro dos
limites ou dos poderes que decorrem da alínea a) do no 1 do art. 712o
do CPC.
5 — Com efeito, baseia-se no relatório do exame à escrita a alteração à alínea m) e no depoimento das testemunhas a alteração
à alínea o).
6 — Relativamente a documentos os poderes de alteração da matéria de facto conferidos pela citada norma legal estão limitadas aos
que constam dos autos e façam prova plena quanto à questão
controvertida.
7 — O relatório do exame à escrita inclui-se nas informações oficiais
a que se refere o art. 134o, no 2, do C.P.T. (actual art. 115o, no 2,
do C.P.P.T.), sendo que, conforme expressam Diogo Leite de Campos,
Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, in Lei Geral Tributária, 1999, pags. 260 e 261, ”A força probatória das informações
oficiais reporta-se aos factos que nelas forem referidos como sendo praticados pela administração tributária ou com base na percepção dos
seus órgãos ou agentes, ou factos determinados a partir dessa percepção
com base em critérios objectivos” e ”Os critérios objectivos a que se
alude nesta disposição, serão aqueles que assentam numa base cientifica
ou lógica irrefutável e não em opiniões pessoais, impressões ou palpites
de quem elabora as informações”.
8 — No caso dos autos o relatório não recorre a requisitos exigidos
pelo art. 134o, no 2, do CPT (actual art. 115o, no 2, do CPPT) para
que se lhe atribua força probatória.
9 — Ora, tendo sido com base no relatório que o Douto Acórdão
recorrido alterou o teor da alínea m) que a 1a instância deu como
provado, e não gozando o mesmo de força probatória que é fixada
pelo referido art. 134o, no 2, do C.P.T., tem de concluir-se que tal
alteração, para além de não ser permitida pelo disposto no art. 712o
do C.P.C., representa erro na apreciação das provas e na fixação
dos factos materiais da causa.
10 — Acresce que, ao contrário do que refere o Douto Acórdão
recorrido, o teor que a 1a Instância fixou para a alínea o) ”não se
consubstancia em matéria conclusiva” mas sim em factos precisos, concretos e objectivos que constam dos depoimentos das testemunhas,
as quais ”demonstraram conhecimento directo dos factos” tal como
refere o Meritíssimo Juiz de 1a Instância na sua ”Motivação da decisão
de facto”, pelo que também quanto à referida alínea o) não ocorre
o fundamento previsto no art. 712o, no 1, al. a), do CPC.
11 — Daí que ao alterar, com as justificações e nos termos em
que o fez, os teores das alíneas m) e o) que a 1a Instância deu como
provados, o Douto Acórdão recorrido não agiu dentro dos poderes
e dos limites estabelecidos pelo art. 712o do CPC, concretamente
na primeira parte da alínea a) do seu no 1.
12 — Devia, pois, ser integralmente mantida a matéria de facto
assente pela Douta sentença da 1a Instância.
13 — Consequentemente, devia ter sido negado provimento ao recurso da Fazenda Pública e manter-se a Douta sentença da 1a Instância, a qual, por concluir pela existência da dúvida a que se refere
o art. 121o do CPT, julgou a impugnação totalmente procedente.
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14 — Ao decidir em contrário o Douto Acórdão recorrido violou,
entre outros, o disposto no art. 712o do CPC e no art. 121o do C.P.T.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Os autos foram cobrados ao Mo.Po. nos termos do art. 22o do
C.P.P.T.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Na conclusão 1a afirma a recorrente que o acórdão recorrido alterou
a matéria de facto que nas alíneas m) e o) a sentença da 1a Instância
deu como provada.
A sentença da 1a Instância, sob a alínea m) do probatório, considerou provado o seguinte:
”A impugnante não vendeu a totalidade da areia para cuja remoção
obteve licença”.
E, sob a alínea o), estabeleceu o seguinte:
”No exercício de 1990 a draga fixa não trabalhou 245 dias nem 8
horas diárias, sendo estes valores substancialmente superiores aos efectivamente verificados, em função das paragens para arrefecimento e reparações da draga e do volume das marés, visto que só na maré cheia
é possível tirar o máximo rendimento da draga.”
O teor destas alíneas foi, pelo acórdão recorrido, alterado como
segue:
- alínea m) - ”A areia extraída por vezes apresentava fraca qualidade
ficando por vender, sendo ainda certo que era vulgar a prática do ”quetulo” (oferta de certa quantidade de areia aos clientes para compensar
a perdida no transporte), embora a mesma não fosse autorizada pelo
patrão.”
- alínea o) - ”A draga fixa necessitava de paragens para arrefecimento
e reparações, só sendo possível retirar dela o rendimento máximo na
maré cheia.”
Acontece que, da análise do recurso interposto pela F.P., a fls.
384 e seguintes, nomeadamente, das respectivas conclusões, resulta
que a recorrente se insurge contra a prova produzida, tendo-a por
”contraditória, obscura, insuficiente e incapaz”, mormente a testemunhal produzida pela ali recorrida e ora recorrente.
Concluindo-se, pois, que a F.P. em tal recurso, suscitou questões
de facto, não pode, assim, afirmar-se que o acórdão recorrido alterou
a matéria de facto sem que tal lhe tivesse sido solicitado.
Improcede, pois, a conclusão 1a.
Mas, a recorrente afirma ainda que a matéria de facto não podia
ser reapreciada, ao abrigo do art. 712o, no 1, al. a), do C.P.Civil,
pela 2a Instância.
E isto porque, não constituindo o relatório prova plena, não podia
ser alterado o teor da alínea m) que a 1a Instância deu como provado;
por outro lado, no tocante à alínea o) da matéria fixada por aquela
instância, também não podia ocorrer alteração, pois que assenta em
factos objectivos que constam dos depoimentos das testemunhas, as
quais demonstraram conhecimento directo dos factos, tal como se
salientou na decisão.
Dispõe o art. 712o, no 1, al. a), do C.P.Civil.
A decisão do tribunal de 1a Instância sobre a matéria de facto
pode ser alterada pela Relação se do processo constarem todos os
elementos de prova que serviram de base à decisão sobre os pontos
de facto em causa...
Daqui decorre, contrariamente ao que sustenta a recorrente, que
a alteração da matéria de facto e no que respeita à prova documental
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pode sempre ocorrer, desde que os documentos constem dos autos,
independentemente da sua força probatória.
Por outro lado, a referida disposição legal e no que toca à prova
testemunhal também não impede uma nova reapreciação e valoração
dos respectivos depoimentos, prestados nos autos, de acordo com
o princípio da liberdade de julgamento, segundo o qual os juízes
apreciam livremente as provas, decidindo segundo a sua convicção,
o qual encontra consagração no art. 655o do C.P. Civil.
Em suma, o acórdão recorrido quer quando decidiu pela alteração
da matéria de facto, quer pela forma como o fez, não violou o art. 712o,
o
n 1, al. a), do C.P.Civil (v., neste sentido, o ac. S.T.A. de 6/11/02,
rec. 1028/02-30).
Improcedem, pois, todas as conclusões do recurso.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Ernâni
Figueiredo — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Ampliação da matéria de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
Se o acórdão recorrido não fixou os factos pertinentes para
a aplicação das correspondentes normas jurídicas torna-se
necessário, nos termos do art 729o, n.o 3, do CPCivil, ampliar
a matéria de facto averiguando da ocorrência ou não de
tais factos com vista a constituir base suficiente para a decisão de direito.
Recurso no 1478/02. Recorrente: SOPORCEL - Sociedade Portuguesa
de Celulose SA; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. SOPORCEL - Sociedade Portuguesa de Celulose, S.A., recorre
do acórdão que, no Tribunal Central Administrativo, negando provimento ao recurso, manteve a sentença que havia julgado improcedente a impugnação de juros compensatórios.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
a) Salvo o devido respeito, o Tribunal Recorrido não se pronunciou
adequadamente sobre a questão da pretensa legalidade da liquidação
de juros compensatórios levada a cabo pela Administração Fiscal.
b) Considera o Tribunal recorrido que há operações a gerar IVA
processadas atrasadamente, mas esquece, ou não releva, as questões
que se descreveram e bem demonstram que qualquer IVA liquidado
à contribuinte - simultânea e imediatamente - é lançado na contri2
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buinte a débito do Estado, não sendo assim a Recorrente nunca devedora ao Estado. Seria devedora, sim, em caso inverso, quando faz
vendas, o que, no caso, não ocorreu porque a empresa é praticamente
só exportadora, pelo que é - sempre - credora do Estado em IVA,
como é óbvio.
c) Assim, como não existiu qualquer dívida tributária da Recorrente,
na medida em que houve total e simultânea compensação entre o
IVA a “liquidar” e o IVA a “deduzir”, não podem ser liquidados
juros compensatórios.
d) Da actuação da ora Recorrente não decorreu um qualquer efectivo prejuízo para os cofres do Estado. Não existiu dívida tributária
nem efectivo ou real retardamento de entrega de imposto ao Estado.
e) A pretendida liquidação de juros compensatórios padece, decisivamente, do vicio de violação de lei, por violação do art. 83o do
Código de Processo Tributário, com a redacção dada pelo Decreto-Lei
n.o 154/91, de 23 de Abril, e o artigo 89o do Código do IVA. Assim
o Acórdão recorrido interpreta erradamente o artigo 89o do Código
do IVA, na medida em que considera que o mesmo está em causa,
quando, de 23 de Abril, e o artigo 89o do Código do IVA. Assim,
o Acórdão recorrido interpreta erradamente o artigo 89o do Código
do IVA, na medida em que considera que o mesmo está em causa,
quando, como se demonstrou, o que ocorreu na empresa em nada
contende com o disposto nesse artigo.
f) Aliás, frise-se, o aludido art. 89o do Código do IVA nas suas
várias redacções sempre dispôs “acrescerão ao montante do imposto
juros compensatórios” (sublinhado nosso), o que é derradeira demonstração da razão da ora Recorrida pois se realmente não houve
imposto nada há a acrescer de juros.
g) Como se descreveu em III, a ora Recorrente nas operações
em causa é sempre credora e não devedor; o IVA em causa derivado
de liquidações aduaneiras a processar-se mais cedo seria a seu crédito
e não a débito, pelo que o retardamento de tais operações não lhe
traria dívidas à Fazenda e sim mais créditos sobre a Fazenda, contrariamente ao que acontece em liquidações feitas a adquirentes (por
sujeitos passivos vendedores) em que estes ficam devedores ao Estado
pelo IVA de suas compras, situação esta, sim, que gera retardamento
de IVA, dívida do imposto, e, consequentemente juros compensatórios
pelo atraso. O caso não é este último mas o anterior, como se diz
e consta dos Autos;
h) Alongou-se descrições destes eventos para tornar mais compreensíveis as razões de direito que assistem à ora Recorrente.
Foi dada vista ao EMMP para se pronunciar, querendo, tendo
decorrido prazo para esse efeito.
2. O acórdão recorrido fixou o seguinte quadro factual:
A) A liquidação em causa é relativa ao conjunto das notificações
recebidas pela impugnante, constantes de fls. 9 a 15 dos autos apensados
de reclamação;
B) Tais notas de liquidação têm como fundamento ter havido dedução
antecipada indevida ou liquidação fora do prazo legal sem falta de entrega
de imposto;
C) Dizendo ainda tratar-se de «juros contados nos termos do art.
89o do CIVA»;
D) Admitindo a impugnante que não procedeu à liquidação de IVA
nas operações em causa (cp. p. 2 do apenso);
E) Dizendo ter havido, contudo, «da parte da impugnante mera inadvertência, ligada à dificuldade de caracterizar ou delimitar a real qua-
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lificação das prestações de serviços recebidas, quanto a saber, tempestivamente, se as referidas operações de liquidação de IVA eram, ou
não, de efectuar, não sendo, por isso, feitas nas datas que a lei consigna»;
F) A Administração Fiscal procedeu ao cálculo de “juros” em relação
às datas em que tais liquidações haviam de ser feitas;
G) A natureza real das actividades da impugnante respeita a produção
de pasta e papel para venda em valores elevados, dada a dimensão
da empresa, orientada principalmente para a exportação e transmissão
intracomunitária.
3.1. O acórdão recorrido, depois de identificar como questão a
resolver a de saber se em caso de dedução intempestiva de IVA,
por antecipação na sua concretização por referência ao momento
legalmente definido como oportuno, e em que, simultaneamente, não
haja lugar, a entrega de imposto nos cofres do Estado, a AF tem,
ou não, o poder-dever de liquidar juros compensatórios ao s.p. respondeu afirmativamente a tal questão.
Referiu o acórdão recorrido que “apesar de, em concreto, não
lhe ter sido imposta a liquidação de qualquer quantitativo, a título
de imposto” “há que levar em linha de conta o sistema de funcionamento do IVA, que opera pelo método do crédito de imposto,
em que, atendendo a que quem o há-de suportar é o consumidor
final, apurado o valor total do tributo, pela aplicação da taxa ao
valor global das transacções (IVA relativo aos outputs), há que deduzir
o relativo às correspectivas aquisições (IVA suportado nos inputs)”
pelo que o direito à dedução, atendendo ao momento em que surge
- quando o imposto dedutível se torna exigível será exercitável, quando
muito, no momento de tal exigibilidade, ou, então, posteriormente;
mas nunca antecipadamente” “daqui decorre, necessariamente que,
com a realização das operações sujeitas, e subsequente aplicação da
taxa aplicável, nasce, por acto de liquidação, o direito ao recebimento
de um determinado montante de imposto, por referência a um determinado lapso temporal”.
“E é por referência a tal montante de imposto que, subsequentemente, se há-de operar a dedução daquele que haja sido suportado
nos “inputs” pelo, ao aqui, agora, nos importa, alienante dos bens”
pelo que “ainda que por força de tal sistema, não haja lugar à entrega
de qualquer montante de imposto ao Estado, o que, a dedução intempestiva e por antecipação, implica, é que o Estado fique “desembolsado”, antes do tempo devido, de importâncias pecuniárias,
de que teria, de facto, de prescindir, mas em momento posterior
- com repercussão idêntica em sucessivas deduções -, cabendo-lhe, nessa
medida, o direito à correspondente rentabilização de capital”.
Ainda segundo o acórdão em apreciação “seria o caso, v.g., de,
em resultado de uma qualquer transmissão de bens, decorrer uma
liquidação de IVA de três mil contos; por referência a um determinado
período de tributação, e em relação ao qual, o transmitente tivesse
o direito a deduzir mil contos de imposto; mas, a circunstância de
o fazer antes do tempo acarreta que o Estado fique, desde logo,
privado da importância de mil contos daquela liquidação e a que
teria o direito de dispor até ao momento em que aquele direito à
dedução se tornasse legalmente exercitável” “ou seja ... apesar de
no caso particular que aqui se controverte, não ter havido lugar à
entrega de imposto ao Estado, a verdade é que, nem por isso, este
deixa de estar prejudicado pelo “desembolsar” antecipado de um determinado montante, a que, a título de imposto resultante de liqui-
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dação, teria o direito de dispor, nesse momento e até ao surgimento
do direito ao exercício da dedução.
3.2. Importaria determinar se, como se decidiu no acórdão deste
STA de 27-11-1996, Rec. 20.775, há lugar a juros compensatórios
quando, não havendo dívida tributária de IVA, por força do direito
à dedução de IVA que seria a contrapartida do NA que a recorrente
devia suportar por haver adquirido bens no espaço comunitário, tal
situação ocorre nos presentes autos conforme sustenta a recorrente.
Ou se, conforme sustenta o acórdão recorrido, apesar de “no caso
... não ter havido lugar à entrega de imposto ao Estado ... nem por
isso, este deixa de estar prejudicado pelo desembolsar antecipado
de um determinado montante, a que, a título de imposto resultante
de liquidação, teria o direito de dispor, nesse momento e até ao
surgimento do direito ao exercício da dedução”.
E não se questiona que os juros compensatórios têm por finalidade
compensar o credor pela falta de certas utilidades diversas quer da
mora quer do uso legítimo do dinheiro como igualmente não se questiona que os ditos juros visam completar a indemnização que se mostre
devida, compensando o prejudicado do ganho perdido até que tenha
conseguido a reintegração do seu crédito.
Com efeito nos termos do art.o 89o, no 1, do CIVA, na redacção
do Dec.-Lei no 394-B/84, de 26-12, “sempre que, por facto imputável
ao contribuinte, for retardada a liquidação ou a entrega de parte
ou da totalidade do imposto devido, acrescerão ao montante do imposto juros compensatórios ...”.
E nesta perspectiva os juros compensatórios dependem do retardamento da liquidação e ou da entrega do imposto que se venha
a mostrar devido por facto imputável ao contribuinte, pretendendo
compensar o Estado pelo facto de este não poder dispor do imposto
devido.
Contudo da matéria factual provada nos autos não resulta demonstrada quer a tese defendida pela recorrente quer a sustentada no
acórdão em apreciação.
Com efeito da matéria factual dada como provada não resulta em
termos concretos ter havido atraso na liquidação tese sustentada pelo
acórdão recorrido como igualmente não resulta que tal liquidação
não era devida tal como sustenta a recorrente por entender que o
IVA que devia suportar teria ficado anulado pelo IVA que podia
deduzir pelo que, independentemente do momento em que escriturasse aquele ou este nenhuns reflexos teria tal contabilização sobre
o IVA a liquidar e a pagar.
Com efeito no probatório e relativo a esta temática apenas vem
afirmado que a liquidação em causa é relativa ao conjunto das notificações recebidas pela impugnante, constantes de fls. 9 a 15 dos autos
apensados de reclamação as quais têm como fundamento ter havido
dedução antecipada indevida ou liquidação fora do prazo legal sem
falta de entrega de imposto (A e B).
Refere mais que a impugnante admite que não procedeu à liquidação
de IYA nas operações em causa (cfr. p. 2 do apenso) dizendo ter havido,
contudo, «da parte da impugnante mera inadvertência, ligada à dificuldade de caracterizar ou delimitar. a real qualificação das prestações
de serviços recebidas, quanto a saber, tempestivamente, se as referidas
operações de liquidação de IVA eram, ou não, de efectuar, não sendo,
por isso, feitas nas datas que a lei consigna» (D e E).
E, ainda, que a Administração Fiscal procedeu ao cálculo de “juros”
em relação às datas em que tais liquidações haviam de ser feitas e
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que a natureza real das actividades da impugnante respeita a produção
de pasta e papel para venda em valores elevados, dada a dimensão
da empresa, orientada principalmente para a exportação e transmissão
intracomunitária (F e G).
E da matéria de facto indicada não resultam concretizados o montante dos bens adquiridos, a data da respectiva aquisição e a data
em que os montantes de IVA, que sobre tais operações incidiram,
foram levados à correspondente contabilização.
Só a partir do apuramento destes dados factuais se poderá determinar qual a solução jurídica para o presente caso concreto.
A prova ou não destes factos, aos quais não se refere em termos
concretos o probatório do a cordão recorrido, torna-se relevante para
determinar se os juros compensatórios são ou não devidos.
Importa, por isso, num primeiro momento, apurar aqueles factos.
Só depois de se apurarem tais factos deverá aos mesmos ser aplicado
o correspondente direito.
Torna-se, por isso, necessário que o processo volte ao Tribunal
Central Administrativo para que seja ampliada a matéria de facto,
em ordem a constituir base suficiente para a decisão de direito, nos
termos do arto 729o do C.P.Civil.
4. Assim sendo acorda-se em conceder provimento ao recurso e
em revogar a decisão recorrida para que, naquele tribunal, seja ampliada a matéria de facto nos termos indicados, de modo a constituir
base suficiente para a decisão de direito.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Mendes Pimentel — Vítor Meira.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Oposição à execução. Ilegalidade em concreto da divida exequenda. Nulidade de sentença.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Não é possível discutir, em sede de oposição, a ilegalidade
concreta da dívida exequenda.
II — Se, na sentença, o Mmmo Juiz, em aplicação de tal princípio, julga improcedente a oposição, com fundamento
em que tal questão só podia ser conhecida em processo
de impugnação, não há nulidade de sentença por omissão
de pronúncia.
Recurso n.o 1490/02-30, em que são recorrente Ana Jorge Nogueira,
recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ANA JORGE NOGUEIRA, identificada nos autos, opôs-se, junto
do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, a uma execução
que lhe foi instaurada.
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Alegou inexistência de facto tributário, por isso que está a ser demandada como herdeira de seu defunto marido, sendo certo que
à data da morte do mesmo não havia quaisquer bens na sua esfera
jurídica.
O M.mo Juiz do 1o Juízo daquele Tribunal julgou a oposição
improcedente.
Inconformada, a oponente trouxe recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas alegações de recurso:
1. A reclamação prévia necessária defendida pelo M.mo Juiz a quo
constitui uma restrição ao direito à impugnação judicial dos actos
tributários e, como tal, está sujeita ao regime material e formal de
protecção dos direitos, liberdades e garantias e direitos análogos.
2. Este entendimento funda-se na exigência constitucional do carácter excepcional da impugnação necessária dos actos tributários.
3. Na medida em que esta afecta as garantias jurisdicionais fundamentais dos contribuintes.
4. Nos termos do n.o 1 dos arts. 144o do CPT e 668o do CPC,
a sentença é nula quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões
que devesse apreciar.
5. Daqui resulta o princípio geral de que o juiz terá de conhecer
todas as questões que as partes hajam submetido à sua apreciação.
Não houve contra-alegações.
O EPGA não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. E a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
a) Contra Ana Jorge Nogueira foi instaurada a execução fiscal
supra identificada, para cobrança de IRS de 1995, no valor global
de Esc. 6.389.210$00, cuja data limite de pagamento ocorreu em
5/7/2000.
b) Pelos Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária foi elaborado
o relatório de fls. 81 a 84, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais.
c) Relativamente à oponente, e ao ano de 1995, foi-lhe fixado o
rendimento líquido de Esc. 15.834.000$00.
d) Pela oponente foi deduzida reclamação, nos termos do art. 84o
do CPT, a qual foi indeferida, mantendo-se o valor antes fixado e
fixando o agravamento de Esc. 57.210$00.
e) Em 26/5/99 foi apresentada a declaração de cessação de actividade, referente a Alberto de Sousa Barbosa, indicando-se como
data da cessação 17/1 0/94.
f) Em 21/11/94 foi declarado que Alberto de Sousa Barbosa havia
falecido em 18/10/94, no estado de casado com a oponente no regime
de comunhão geral de bens.
g) Por óbito de Alberto de Sousa Barbosa foi apresentada a relação
de bens que consta de fls. 22 e 23, e que aqui se dá por integralmente
reproduzida para todos os efeitos legais.
h) O prédio indicado naquela declaração sob a verba n.o 9, e inscrito
na matriz predial urbana da freguesia de Rebordosa, concelho de
Paredes, sob o art. 225o, havia sido transmitido há mais de 20 anos
a Joaquim de Sousa Santos.
i) A oposição foi apresentada em 18/10/2000.
3. A recorrente defende que a sentença é nula, por não ter conhecido
das questões que lhe impunha conhecer.
Será assim?
É manifesto que não.
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Na verdade, o que o M.mo Juiz decidiu é que a recorrente está
a ser demandada como devedora originária e não na qualidade de
herdeira do seu defunto marido.
E isto sem oposição da recorrente nas conclusões das suas alegações
de recurso.
E, no tocante à ilegalidade da dívida exequenda, que é o que a
recorrente questiona, decidiu que não é possível em sede de oposição
à execução, questionar a ilegalidade em concreto dessa dívida, ilegalidade que apenas pode ser sindicada através de impugnação judicial.
Ou seja: o Mmo. Juiz a quo disse que não podia conhecer da pretensão da recorrente, uma vez que o meio usado (oposição à execução)
era inidóneo.
Ou seja: o M.mo Juiz emitiu pronúncia sobre a pretensão da
recorrente.
Sendo embora certo que para lhe dizer que a sua pretensão não
podia ser atendida, pelas já referidas razões.
E porque assim, não há qualquer omissão de pronúncia.
E dir-se-á mais: o M.mo Juiz, ao dizer, no tocante à ilegalidade
da dívida exequenda, que não é possível, em sede de oposição à
execução, questionar a ilegalidade em concreto da liquidação, ilegalidade que apenas pode ser sindicada através de impugnação judicial,
pronunciou-se de um modo realmente acertado. E tal não foi expressamente objecto de censura por parte do recorrente.
Assim sendo, e não podendo, como bem refere o M.mo Juiz, ser
discutido em sede de oposição à execução a legalidade concreta da
liquidação, dir-se-á, desde logo que o recurso está inexoravelmente
condenado ao insucesso.
Na verdade, os fundamentos da oposição à execução vêm referidos
no art. 204o do CPPT, e neles não se contém o fundamento alegado
pela oponente.
E pensar-se que a falada ilegalidade cabia no n.o 1, al. a), do citado
normativo é manifestamente desajustado, na medida em que a ilegalidade aí referida é a ilegalidade abstracta da liquidação e não
a ilegalidade concreta, que é aquela que a recorrente invoca como
fundamento da sua oposição.
E não se diga que há uma restrição constitucional ao direito de
defesa da recorrente, como esta pretende fazer crer na conclusão
primeira das respectivas alegações de recurso.
Na verdade, o que o M.mo Juiz disse - e acertadamente - é que
a recorrente deveria ter utilizado o processo de impugnação judicial
e não o processo de oposição à execução, por isso que pretendia
discutir a legalidade concreta da liquidação.
E disse mais o M.mo Juiz: que realmente a oponente só poderia
utilizar a oposição à execução, para discutir tal questão (legalidade
concreta da liquidação), se a lei não lhe tivesse assegurado meio judicial de impugnação [al. h) do n.o 1 do art. 204o do CPPT].
Ora, é evidente que tal meio lhe foi assegurado.
Na verdade, e como consta da certidão de fls.41, a recorrente foi
notificada para pagar voluntariamente a quantia que lhe foi liquidada,
sendo que o prazo para pagamento voluntário terminou em 5/7/2000.
Assim sendo, a recorrente podia ter atempadamente impugnado
tal liquidação, no prazo seguinte de 90 dias [art. 102o, n.o 1, alínea a),
do CPPT).
Não o tendo feito, deixou precludir a possibilidade de discutir essa
falada ilegalidade concreta.
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E porque efectivamente a recorrente podia discutir nesse processo
de impugnação tal alegada ilegalidade, não pode agora fazer em sede
de oposição à execução.
Não tem dois momentos distintos para discutir essa ilegalidade,
através de meios de reacção diversos, como são os processos de impugnação e oposição.
E porque a petição de oposição deu entrada na competente repartição de finanças em 18/10/2000, como resulta da nota aí aposta,
não é possível sequer convolar o presente processo de oposição à
execução para processo de impugnação.
A decisão recorrida não merece assim censura.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %, sem
prejuízo do apoio judiciário concedido.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Emolumentos notariais e registrais — Port. 996/98 — Directiva
69/335/CEE, do Conselho — Escritura de redução do capital social.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Os emolumentos notariais liquidados ao abrigo da Port.
996/98, de 25/Nov, pela celebração de uma escritura de
redução do capital social de uma SGPS, S. A., não são
proibidos pela Directiva 69/335/CEE do Conselho, na
redacção da Directiva 85/303/CEE.
2 — Tais emolumentos são de qualificar como taxas e não
ofendem o princípio da proporcionalidade, na sua vertente
da proibição do excesso.
3 — Todavia, os emolumentos registrais — registo comercial — liquidados sobre tal acto, ao abrigo da portaria
883/89, constituem uma imposição na acepção da mesma
Directiva; consequentemente proibidos por força do seu
arto 10o, al. c), uma vez que não têm, hoc sensu, carácter
remuneratório.
Recurso n.o 1549/02-30, em que são recorrente a Fazenda Pública,
recorrido Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S. A., e
de que foi relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pública da sentença do TT de 1a Instância de Aveiro, proferida em
23/04/02, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por
AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, AS con-

tra actos de liquidação de emolumentos notariais e de registo comercial, no montante total de 30.000.000$00 de 21/06/01.
Fundamentou-se a decisão no Ac. do TJCE, proferido no Proco
206/99, referente a emolumentos cobrados pela inscrição de um aumento do capital social de uma sociedade de capitais no Registo
Comercial, que considerou imposições proibidas pela Directiva
69/335/CEE, na redacção da Directiva 85/303/CEE.
A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1 — A sentença não teve em consideração a espécie do acto de
liquidação, posto que diz respeito a uma ”redução de capital” que
não é comprovadamente por efeito de ”perdas sofridas” e tal não
se comportar no âmbito da incidência do arto 4o, no 1, alínea c),
em cotejo com o no 3 do artigo 7o da Directiva no 69/355/CEE, pelo
que ocorreu erro na aplicação do direito.
2 — A douta sentença recorrida inverteu os termos da prioridade
das questões de direito a resolver e postergou a questão nuclear da
qualificação dos emolumentos notariais como imposto, diga-se: imposição indirecta, segundo os termos da Directiva, ou como taxa,
no sentido de poder configurar ”direitos com carácter remuneratório”
como consta da alínea e) do no 1 do artigo 12 da mesma Directiva
69/355/CEE.
3 — Como se enaltece no Acórdão, de 31 de Maio de 2001,
reco 26.392, da 2a Secção do STA: ”. . ., a fonte de toda a imperatividade normativa que vigora no direito interno radica, em última
instância, na lei fundamental”.
4 — O que significa que não apreciou e decidiu antes sobre a constitucionalidade dos emolumentos notariais liquidados, quer do ponto
de vista formal do princípio da legalidade, quer sobremodo da sua
materialidade porquanto isso obrigava a dilucidar a natureza jurídica
dos emolumentos, a sua classificação como taxas, cujo valor (preço)
deriva da sua bilateralidade e do seu carácter sinalagmático correspondente dalgum modo ao complexo de elementos que concorrem
para a sua formação, inclusive os custos indirectos que nele se repercutem e que têm a ver com a própria instituição, organização
e funcionamento do Serviço Público legalmente habilitado a prestar
os serviços indispensáveis para a conformação dos actos em causa
(redução de capital).
5 — Por isso, não pôde determinar se existe ou não violação da
Directiva no pressuposto de que, como taxação da Tabela dos Emolumentos anexa ao Código de Notariado, se produziu no caso sub
judice qualquer discriminação, dupla tributação ou disparidade que
a Directiva, enquanto postulado legal, tendia a obviar na prossecução
da harmonização das legislações dos Estados membros e como instrumento de uma das políticas necessárias aos objectivos da EU, em
concreto a livre circulação de capitais.
6 — Assim como não analisou prioritariamente se a Directiva se
impunha como tal no sistema jurídico português, visto que se considera
direito derivado comunitário, que tem como destinatários os próprios
Estados-membros e se preocupa dominantemente pelos resultados
que em si mesma se consagram, se havia ou não omissão por parte
do Estado nacional na sua transposição, vista a Adesão ter ocorrido
no ano de 1986, e terem sido contemplados um conjunto de derrogações e disposições transitórias adequadas à adaptação, nomeadamente da economia — e em particular no que diz respeito aos movimentos de capitais — aos objectivos comunitários.
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7 — Portanto, tal como se reconhece no Acórdão do Tribunal Constitucional no 115/2000, Proco 567/00, Diário da República, II série,
o
n 123, de 28 de Maio de 2002, os emolumentos são autênticas taxas,
ao tempo não sujeitas ao princípio da legalidade formal exigível segundo o arto 106o (da CRP, conformadoras de um carácter próprio
de bilateralidade, ”pois não há quebra do nexo sinalagmático”.
8 — A sentença é, portanto, contrária ao direito aplicável e deve
ser recomendada a sua reformulação, considerando a acepção de que
os emolumentos liquidados são taxas e, por isso, configuram ”Direitos
com carácter remuneratórios”, nos termos do arto 12o, no 1, alínea
e), da Directiva no 69/355/CEE e como tal estão excepcionados das
imposições indirectas elencadas no artigo 10o da mesma Directiva,
no sentido final de ser indeferida a pretensão da impugnante porque
os termos da petição não colhem mérito”.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”- No dia 29 de Setembro de 1999, a impugnante celebrou uma
escritura pública de redução do seu capital social, outorgada no 1o Cartório Notarial de Santa Maria da Feira;
- O referido Cartório Notarial, liquidou e cobrou à impugnante
a quantia de 15 008 080$00, dos quais 15 000 000$00 correspondem
a emolumentos, conforme cópia do registo de conta a fls.43;
- Tal montante foi apurado através da aplicação do artigo 5o da
Tabela de Emolumentos anexa ao Código do Notariado aprovado
pelo DL 397/83, de 2 de Novembro, com as alterações introduzidas
pelas Portarias no 378/87, de 5 de Maio, 575/89, de 26 de Julho,
1046/91, de 12 de Outubro, e DL 227/94, de 8 de Setembro;
- O referido montante de 15 000 000$00 foi pago pela impugnante
em 29 de Setembro de 1999;
- Em 8 de Outubro de 1999, por ocasião da inscrição de uma
redução de capital, titulado por escritura outorgada no Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, em 29 de Setembro de 1999, a impugnante foi debitada pela Conservatória do Registo Comercial de
Santa Maria da Feira, pela quantia de 15 000 000$00, correspondente
acréscimo de emolumentos sobre inscrições de valor determinado;
Tal montante foi apurado através da aplicação dos artigos 1o e
14o da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial, aprovada pela
Porta 883/89, de 3 de Outubro, elaborada ao abrigo do arto 6o, no 2,
do DL 403/86, de 3 de Dezembro, e alterada pelas Porta 1046/91,
de 12 de Outubro, 773/94, de 26 de Agosto e DL 257/86, de 31 de
Dezembro;
- O montante de 15 000 000$00 foi pago pela impugnante em 8
de Outubro de 1999;
- A presente impugnação foi instaurada em 26 de Novembro de
1999.”
Vejamos, pois:
Como resulta do probatório, estão em causa nos autos, emolumentos notariais e registrais, relativos à celebração de uma escritura
de redução do capital social da impugnante e respectiva inscrição
no Registo Comercial.
O arto 4o da predita Directiva sujeita ao imposto sobre as entradas
de capital, nomeadamente — al. c) — ”o aumento do capital social
de uma sociedade de capitais mediante a entrada de bens de qualquer
espécie”.
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E o arto 10o proíbe a cobrança, com respeito às sociedades, associações ou pessoas colectivas com fins lucrativos, de qualquer imposição, seja sob que forma for:
a) Em relação às operações referidas no arto 4o (referido).
b) Em relação às entradas de capital, empréstimos ou prestações,
efectuadas no âmbito das operações referidas no mesmo normativo.
c) Em relação ao registo ou qualquer outra formalidade prévia
ao exercício de uma actividade a que uma sociedade, associação ou
pessoa colectiva com fins lucrativos esteja sujeita, em consequência
de sua forma jurídica.
Todavia, o arto 12o no 1 al e) da Directiva permite, em derrogação
do referido, a cobrança de ”direitos com carácter remuneratório”.
Ora, do exposto resulta, desde logo, que a redução do capital social
não está abrangida pela referida proibição — mas apenas o seu aumento — quanto aos emolumentos notariais.
Pelo que não há, aí, violação do direito comunitário - nem nacional
por ofensa ao princípio da proporcionalidade ou reserva de competência da Assembleia da República.
É que, desde logo, os emolumentos em causa não são impostos
mas taxas.
O conceito de taxa tem sido alvo de larga explanação doutrinal
e jurisprudencial, podendo hoje terem-se por definidos, com suficiente
base dogmática, os seus elementos essenciais.
Assim, Teixeira Ribeiro, define-a ”como a quantia coactivamente
paga pela utilização individualizada de bens semi-públicos, ou como
o preço autoritariamente fixado por tal utilização” — cfr. RLJ 117,
294.
E o parecer da P. G. Rep. de 15/Dez/91 in D.Rep., II de 04-06-93,
reproduzindo o parecer no 64/80, tal como o Ac. deste Tribunal, de
10/Fev/83 in Acds. Dout., 257, 579, sustentam ser a taxa ”o preço
autoritariamente estabelecido, pago pela utilização individual de bens
semi-públicos, tendo a sua contra partida uma actividade do Estado
ou de outro ente público, especialmente dirigida ao obrigado ao
pagamento”.
Para Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, pág. 42/43, as taxas
individualizam-se ”no terreno mais vasto dos tributos, por revestirem
carácter sinalagmático, não unilateral, o qual, por seu turno, deriva
funcionalmente da natureza do acto constitutivo das obrigações em
que se traduzem e que consiste ou na prestação de uma actividade
pública ou na utilização de bens do domínio público, ou na remoção
de um limite jurídico à actividade dos particulares”.
Para Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, págs.
491 e segs., ”a taxa é uma prestação tributária (ou tributo) que pressupõe ou dá origem a uma contra-prestação específica, resultante
de uma relação concreta (que pode ser ou não de benefício) entre
um contribuinte e um bem ou serviço público, isto é, trata-se de
uma receita pública ligada a relações normalmente de utilidade, entre
quem é obrigado a pagá-la e um serviço ou bem público”.
Assim, temos como elementos essenciais do conceito de taxa: prestação pecuniária imposta coactiva ou autoritariamente; pelo Estado
ou outro ente público; sem carácter sancionatório; utilização individualizada pelo contribuinte, solicitada ou não; de bens públicos ou
semi-públicos; com contrapartida numa actividade do credor especialmente dirigida ao mesmo contribuinte.
Essencialmente, a taxa distingue-se do imposto pela bilateralidade
ou unilateralidade do tributo, respectivamente: aquela, ao contrário
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deste, supõe a existência de correspestividade entre duas prestações;
a primeira a pagar pelo utente do serviço e a deste, a prestar pelo
Estado ou outra entidade pública.
Esta relação tem, por um lado, carácter substancial ou material,
que não meramente formal mas não vai tão longe quanto os contratos
sinalagmáticos: não há uma equivalência económica rigorosa entre
o valor do serviço e o montante da quantia a pagar, podendo até
esta ser bastante superior ao custo daquele; salva sempre a ”desproporção intolerável”.
Como se refere no recente Ac. do TC, de 12/03/02 in D. República,
2a, de 28/05/02, que, aliás, aqui se segue de perto, ”o que é exigível
é que, de um ponto de vista jurídico, o pagamento do tributo tenha
a sua causa e justificação — material e não meramente formal — ,
na percepção de um dado serviço”, não bastando ”uma qualquer desproporção entre a quantia a pagar e o valor do serviço prestado”,
para que ao tributo falte o carácter sinalagmático será necessário
que essa desproporção seja manifesta e comprometa, de modo inequívoco, a correspectividade pressuposta na relação sinalagmática.
Como refere Teixeira Ribeiro, in cit. pág. 294, as prestações superiores ao custo continuam a ser taxas no respectivo excedente, ”visto
manterem o seu carácter bilateral”, não se transmudando, aí em impostos - cfr. os Acds. do TC nos 205/87 e 640/95 in D.Rep., respectivamente, 1a e 2a séries, de 3/Jul/87 e 20/Jan/96.
E um outro parâmetro havendo ainda a considerar: a utilidade
do serviço para o utente que paga o tributo.
Não pode, pois, afirmar-se, que as taxas em causa estejam desligadas, quanto ao seu montante, da actividade desenvolvida pela
Administração.
Pois a comparação pretendida não deve fazer-se entre o custo individual de cada serviço prestado e o emolumento aí cobrado mas,
antes, com os custos e emolumentos globais, nem sequer se mostrando
que estes sejam superiores àqueles.
As receitas em causa são, pois, de qualificar-se como taxas, pelo
que não submetidas ao princípio da legalidade, não estando, assim,
ofendidos os arts. 103o e 165o da Constituição, não ocorrendo inconstitucionalidade orgânica.
Nem ofendem o princípio da proporcionalidade na vertente da
proibição do excesso — arto 266o, no 2, do mesmo diploma: ”receita
pública manifestamente desproporcionada com os custos e a natureza
do serviço prestado em troca”.
A perspectiva a considerar, para o efeito, não é a da efectivação
de mera operação material, havendo que atender à fé pública do
acto notarial.
É aliás, no sentido exposto e em casos semelhantes, a jurisprudência,
tanto do TC como deste Tribunal.
Cfr. respectivamente o citado acd. de 12/03/02 e os de 30/Mai/99,
Rec. 25.543, 20/Dez/00, Rec. 25.545, 10/04/02, Rec. 26.827, e de
30/05/01, Rec. 25.543, sumariado in Fiscalidade nos 7/8 pág. 25 e de
10/04/02, Rec. 26.827.
Quanto aos emolumentos do registo Comercial.
Como antes se referiu, o arto 10o, al. c), da Directiva proíbe a
cobrança de ”qualquer imposição” relativamente aos emolumentos
do registo comercial.
Cfr., por todos, o Ac. do TJCE de 21/06/01 in Fiscalidade no 7/8
pág. 87.
O que inclui as taxas em causa.
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Como é jurisprudência uniforme do TJCE, os emolumentos em
causa não tem carácter remuneratório, para os efeitos do referido
normativo.
Nenhuma dúvida, por outro lado, quanto à aplicação da Directiva
em Portugal, como resulta da jurisprudência citada.
Nem a recorrente enuncia concretamente qualquer derrogação ou
disposição transitória que o tratado de Adesão tenha contemplado
na matéria em causa.
Assim e em conclusão: são devidos os emolumentos notariais mas
não os registrais.
Termos em que se acorda conceder parcial provimento ao recurso
em tal medida se revogando a sentença julgando-se improcedente
a impugnação quanto à liquidação dos emolumentos notariais, confirmando-se a mesma quanto à liquidação dos emolumentos registrais.
Custas pela recorrente na proporção do vencido, em 1a Instância
e neste STA, fixando-se aqui a procuradoria em 50%.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Brandão de Pinho (relator) — Almeida Lopes — António Pimpão.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Questão de facto. Incompetência hierárquica.
Doutrina que dimana da decisão:
Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário de
1a instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, é o Supremo Tribunal Administrativo
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência ao Tribunal Central Administrativo (2a Secção).
Recurso no 1584/02-30. Recorrente: Casa Agrícola Santos Jorge Sá;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr.
Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
“Casa Agrícola Santos Jorge, S.A.” deduziu no Tribunal Tributário
de 1a Instância de Beja oposição à execução que lhe foi instaurada
para cobrança de dívidas pela Direcção-Geral do Tesouro.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a oposição julgada
parcialmente procedente.
Inconformada com a decisão dela recorreu a impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo que, com o provimento
do recurso, se declare integralmente procedente a oposição. Formulou
as seguintes conclusões:
A. A dívida exequenda é da responsabilidade do Estado na medida
em que assumiu o pagamento de todas as sequelas emergentes do
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período de intervenção estatal, o qual decorreu, pelo menos, entre
Abril de 1975 e Agosto de 1980 - cfr. Ponto n.o 5 da Resolução do
Conselho de Ministros no 229-B/79, de 1 de Agosto (tudo isto apesar
de a Oponente manter a afirmação de que até 1982 os actos de desintervenção não se concluíram).
B. Com efeito, a contratação em 1981 do CAE que deu origem
à execução (a que se deduziu a Oposição vertente), apenas foi determinada pela situação de depauperamento em que a Oponente se
viu lançada mercê da intervenção estatal e pelos danos que haviam
sido causados à Oponente pelo período de gestão estatal (ademais,
a fortiori sempre caberia convocar o afirmado e estatuído no Dec.-Lei
n.o 268/87 de 3 de Julho).
C. O que aliás resulta da simples formulação de um juízo de causalidade adequada ou normativa entre a existência e período de duração
da intervenção, e a existência e data da contratação do dito financiamento, ainda mais se se ponderarem os respectivos fins e funções.
D. i.e., não se tratava no caso vertente de apurar se a Oponente
figurava ou não no título como devedora - questão de legitimidade/ilegitimidade -, mas antes de aferir até que ponto a contratação do dito
financiamento era ou não, e é, objectivamente imputável à intervenção
estatal; na afirmativa, que é o caso; apelar ao decidido a fls. 15 a
32 e 138 a 180 dos autos, e declarar o Estado responsável por tais
montantes.
E. Termos em que deve a douta sentença, na parte em que foi
desfavorável a Oponente ser revogada e substituída por outra, pela
qual se declare não ser a Oponente responsável pela dívida exequenda,
nem no que concerne ao montante do capital originariamente contratado a titulo de CAE, nem no que respeita aos juros contados
após Abril de 1995 (por força do princípio de que a não responsabilidade pelo capital gera não responsabilidade pelos juros respectivos, tudo sem prejuízo da manutenção do decidido no que diz respeito
à prescrição entretanto declarada quanto aos juros anteriores a tal
data).
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público neste Supremo Tribunal Administrativo foi emitido parecer no sentido da incompetência
em razão da hierarquia do Tribunal para conhecer do recurso por
este não ter por fundamento exclusivamente matéria de direito.
Ouvida a recorrente sobre tal questão veio sustentar que não ocorria
tal incompetência, considerando o referido nas alíneas A) e B) das
conclusões juízos conclusivos.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1) Em 16 de Outubro de 2000 foi instaurado na Repartição de
Finanças do concelho de Moura o processo de execução fiscal n.o
0299-00/100521.9 contra a ora oponente “Casa Agrícola Santos Jorge,
S.A.”, sediada na Rua Coronel Bento Roma, n.o 45 - C/D, em Lisboa,
por dívidas de Crédito Agrícola de Emergência (C.A.E.), no montante
de esc. 4.924.163$00 (quatro milhões, novecentos e vinte e quatro
mil, cento e sessenta e três escudos) - em 06 de Julho de 1.981 -,
acrescidos de esc. 16.342.745$87 (dezasseis milhões, trezentos e quarenta e dois mil, setecentos e quarenta e cinco escudos e oitenta
e sete centavos) de juros vencidos entre essa data e 01 de Julho
de 2000, bem como dos juros vincendos (vidé a informação de fls. 260,
o documento de fls. 261 e a certidão de divida que constitui fls. 263
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dos autos, extraída em 05 de Julho de 2000, e cujos teores aqui dou
por integralmente reproduzidos).
2) A oponente foi aí citada em 18 de Outubro de 2000 (mesma
informação de fls. 260 e documento de fls. 264 dos autos).
3) E deduziu a presente oposição em 14 de Novembro seguinte,
conforme o carimbo de entrada aposto a fls. 3 dos autos.
4) Entretanto, em 19 de Abril de 1975, viu a oponente serem-lhe
ocupadas pelo respectivo pessoal assalariado as suas terras, instalações
e escritórios (vidé o documento de fls. 17 e os depoimentos das testemunhas José Eduardo Tierno Andrade Lopes, Ana Maria Neves
Tavares Costa, Rodrigo Jorge de Moctezuma Seabra Pinto Leite, Francisco Patrício Barradas e Domingos Ferreira Piçarra nas actas de
inquirição que constituem fls. 300 a 301 e 303 a 304 verso dos autos).
5) E através do despacho do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas
de 18 de Junho de 1975, publicado no Diário da República em 27
de Junho seguinte, foi determinada a intervenção estatal na sua administração (vide fls. 17 dos autos).
6) Sendo depois, pela Portaria n.o 740/75, de 13 de Dezembro
expropriada das suas terras agrícolas (idem).
7) E só pela Resolução n.o 229-B/79, de 25 de Julho, da Presidência
do Conselho de Ministros, é que foi determinada a cessação dessa
intervenção do Estado e a restituição dos bens à oponente (idem).
8) O que acabou por acontecer por fases, desde finais de 1979
até Agosto de 1980 (vide o depoimento daquelas testemunhas Francisco Patrício Barradas e Domingos Ferreira Piçarra).
9) Entretanto, por despacho conjunto dos Srs. Ministros das Finanças e do Plano e da Agricultura e Pescas fora nomeada uma Comissão Interministerial para decidir sobre todas as questões relacionadas com o património, o activo e o passivo da ora oponente, decorrentes da intervenção estatal a que a mesma havia sido sujeita
(vide fls. 16 e 17 dos autos).
10) Que produziu o relatório que agora constitui fls. 15 a 32 dos
autos e cujo teor aqui também dou por reproduzido integralmente.
11) E em 19 de Maio de 1988 foi proferido o douto Acórdão no
Tribunal Arbitral - que constitui fls. 138 a 180 dos autos, aqui reproduzido na íntegra -, Tribunal que fora constituído para dirimir
os litígios existentes entre a oponente e o Estado Português, decorrentes daquela mesma intervenção.
12) Em 29 de Setembro de 1981 remetera a oponente à “Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, C.R.L.” - enquanto entidade
intermediária na concessão do Crédito Agrícola de Emergência -,
a carta de fls. 281 a 283 dos autos, aqui também dada por reproduzida.
13) E em 26 de Dezembro de 1983, à mesma entidade, a missiva
de fls. 285 a 286 dos autos, igualmente reproduzida na integra.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
Logra prioridade de apreciação a questão prévia suscitada.
Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário
e 32.o, no 1, alínea b), do ETAF este Supremo Tribunal apenas conhece
dos recursos dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito. Conforme este Tribunal tem vindo
a decidir em inúmeros acórdãos, na esteira do ensinamento do Prof.
Manuel de Andrade de que a competência se afere pelo “quid disputatum” e não pelo “quid decisum”, para a determinação da competência do tribunal não importa saber se a matéria invocada releva
ou não para a decisão do recurso por a questão da competência
ter de ser previamente resolvida.
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Nas alegações da recorrente e respectivas conclusões que acima
se transcreveram sustenta a recorrente, como refere o Ministério Público, que a contratação em 1981 do CAE que deu origem à execução
apenas foi determinada pela situação de depauperamento em que
a oponente se viu lançada mercê da intervenção estatal e pelos danos
que haviam sido causados à oponente pelo período da gestão estatal.
Ora saber se tal contratação apenas foi determinada por aquela situação não é um mero juízo mas um facto que não consta do elenco
probatório nem foi apreciado pela sentença recorrida. Donde ter de
concluir-se que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito,
o que determina a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo para dele conhecer.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência
ao Tribunal Central Administrativo Custas pela recorrente, fixando
em E 99 a taxa de justiça e em 40% a procuradoria.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta
Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Acto tributário apoiado em norma nula ou inconstitucional.
Nulidade. Anulabilidade.
Doutrina que dimana da decisão:
O acto tributário, ainda que apoiado em norma nula ou inconstitucional, não é nulo mas meramente anulável.
Recurso n.o 1629/02-30, em que são recorrente Sinuar — Agro Indústria, S. A., recorrida a Câmara Municipal do Porto e de que
foi Relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Sinuar — Agro Indústria, S.A., inconformada com o despacho do
Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto que, por
intempestividade, lhe indeferiu liminarmente a impugnação deduzida
contra a liquidação da taxa de urbanização, daquela interpôs recurso
para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
do seguinte quadro conclusivo:
A) A douta decisão sob recurso não podia indeferir o pedido por
extemporaneidade, sem previamente ter qualificado os vícios imputados aos actos de liquidação e cobrança da quantia impugnada.
B) Os actos impugnados sofrem de vício de violação de lei por
erro nos pressupostos de facto.
C) A operação subjacente à liquidação da taxa de urbanização
- licenciamento de construção em loteamento urbano é operação não
subsumível no artigo 99o do Regulamento Municipal de Obras.

D) O artigo 99o do RMO na sua alínea b) apenas prevê incidência
da taxa “na construção de edifícios não inseridos em loteamentos
urbanos”.
E) Não tendo sido criadas infraestruturas urbanísticas há falta de
lei habilitante que permitisse cobrar a chamada taxa de urbanização,
o que implica haver nulidade com o mesmo fundamento.
F) A falta de pressupostos de facto e a errada subsunção dos factos
às normas legais, geram manifestamente inconstitucionalidade formal
do acto impugnado por falta de norma prévia - lei habilitante - que
permita legalmente a liquidação e cobrança.
G) A douta sentença viola de forma clara o regime jurídico das
nulidades e bem assim, consequentemente, o disposto no referido
artigo 134o do C.P.A. que permite que a nulidade seja invocável a
todo o tempo, como também ofende a jurisprudência de que se deu
exemplo no citado Acórdão do S.T.A. de 21/11/90.
Contra alegou a Câmara Municipal do Porto, batendo-se pela manutenção do julgado.
Os autos foram cobrados ao Ministério Público nos termos do artigo 22o do C.P.P.T.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A decisão recorrida, considerando que o prazo para pagamento
voluntário do tributo impugnado terminou em 24/Julho/00 e que o
prazo para a respectiva impugnação expirava em 23/Outubro seguinte,
declarou extemporânea a impugnação pois que apenas foi apresentada
em 27/Dezembro/00.
A isto contrapõe a recorrente que fundamentou a oposição quer
na nulidade do tributo impugnado, por ser nula a deliberação que
o criou, quer na inconstitucionalidade do regulamento que a prevê,
por falta de menção da lei habilitante.
Vejamos, pois, se a impugnação foi ou não tempestiva, sendo certo,
porém, que foi deduzida para além do prazo de 90 dias previsto
no artigo 102o, no 1, do C.P.P.T.
Acontece, pois, que o artigo 102o, no 3, do C.P.T.T. refere que
a impugnação, com fundamento em nulidade pode ser deduzida a
todo o tempo.
Sustenta a recorrente que, nos termos do artigo 2o, no 4, da Lei
no 42/98, de 6/Agosto, são nulas as deliberações de qualquer órgão
das autarquias locais que determinem o lançamento de impostos, taxas,
derramas ou mais valias não previstas na lei.
Contudo, como se referiu no acórdão do Plenário deste S.T.A.,
de 30/5/01, Processo 22251, os actos de liquidação e cobrança do
imposto ou taxa com fundamento em deliberação nula, só são nulos
se ofenderem o conteúdo essencial de um direito fundamental al. d)
do no 2 do artigo 133o do Código do Procedimento Administrativo
o que não é o caso em que apenas se viola o princípio da legalidade
tributária.
Assim e sem curar agora de saber se a deliberação que criou o
tributo impugnado era ou não nula, o certo é que, ainda que o fosse,
o tributo ao abrigo dela liquidado só seria nulo se violasse o conteúdo
essencial de um seu direito fundamental.
O que manifestamente não ocorre, nem nada vem alegado nesse
sentido.
Assim não ocorrendo a apontada nulidade, o tributo em causa
apenas podia ser impugnado no prazo de 90 dias.
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Mas a recorrente suscita também a inconstitucionalidade do tributo
impugnado, por falta de menção da lei habilitante no regulamento
que o prevê.
Porém, como este S.T.A. vem afirmando, o acto tributário que
aplica norma inconstitucional, porque ferido de vício de violação de
lei não é nulo mas meramente anulável (v. Acórdão STA 4/3/98, recurso 19305, 11/3/98, rec. 20907 e, do Pleno da 1a Secção, de 8/10/98,
recurso 34722).
Deste modo, o acto tributário, impugnado com fundamento em
inconstitucionalidade, apenas o podia ser dentro do aludido prazo
de 90 dias.
Ora, como a impugnação foi deduzida para além do prazo legal,
sempre haveria que ser, como foi, liminarmente indeferido.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Taxas de combate à peste suína e de ruminantes; encargos
de efeito equivalente a direitos aduaneiros.
Doutrina que dimana da decisão:
As taxas de combate à peste suína e doença de ruminantes,
incidindo sobre o abate de animais ou importação de carcaças constituem um encargo de efeito equivalente a direitos
aduaneiros, proibido pelos artigos 9o e 12o (hoje, respectivamente, 23o e 25o) do Tratado de Roma, pois que, do
seu produto, apenas beneficiam os produtores nacionais,
quer retirando as utilidades decorrentes do combate a essas
doenças quer obtendo compensações pelo abate compulsivo
de tais animais.
Recurso n.o 1639/02-30, em que são recorrente a Iroma - Instituto
Regulador e Orientador dos Mercados Agrícolas, recorrido Fricarnes, S. A., e de que foi Relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr.
Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Iroma — Instituto Regulador e Orientador dos Mercados Agrícolas,
inconformado com o acórdão do T.C.A., a fls. 232 e seguintes, na
parte em que lhe negou provimento ao recurso que havia interposto
da sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa que,
por sua vez, havia julgado procedente a oposição deduzida por Fri-

carnes S.A., daquele interpôs recurso para este S.T.A., terminando
as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
a) Uma taxa cobrada indistintamente sobre produtos nacionais e
sobre produtos importados constitui um encargo de efeito equivalente
a direito aduaneiro se o seu produto se destina a financiar actividades
de que beneficiem apenas os produtos nacionais onerados e se os
benefícios dela decorrentes compensarem integralmente o encargo
que sobre eles incide;
b) Se esses benefícios compensarem apenas uma parte do encargo
que incide sobre os produtos nacionais, a referida taxa constitui uma
imposição interna discriminatória;
c) Ambas as situações estão proibidas, respectivamente, pelos artigos 9o, 12o e 95o, todos do Tratado de Roma;
d) Quando as actividades financiadas pela taxa beneficiam os produtores nacionais e os importados onerados, mas os primeiros obtenham dela um benefício proporcionalmente mais importante, a taxa
constitui, nessa medida, um encargo de efeito equivalente ou uma
imposição interna discriminatória, conforme o benefício obtido pelos
produtos nacionais onerados compense integralmente, ou apenas em
parte, o encargo suportado;
e) As taxas em litígio, nomeadamente a taxa dos ruminantes destinavam-se a combater doenças dos animais existentes em território
nacional, bem como de saber se os mesmos eram de origem nacional
ou importada;
f) Assim, ainda que o produto onerado com as taxas exequendas
fosse importado estas não constituíam uma imposição interna discriminatória, como também não constituíam encargo de efeito equivalente a um direito aduaneiro, tendo em conta o destino da receita
proveniente de tais taxas;
g) Ao decidir como decidiu, o douto Acórdão recorrido “violou
o disposto nos artigos 9o, 12o e 95o do Tratado de Roma e 8o da
C.R.P.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Os autos foram cobrados ao Ministério Público, nos termos dos
artigos 22o e 289o do C.P.P.T.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Nos termos dos artigos 213o, nos 6, e 726o do Código de Processo
Civil, remete-se para a matéria de facto fixada na decisão e que coincide, exactamente, com a estabelecida pela sentença da 1a Instância.
Registe-se, no entanto, que se mostra provado o seguinte:
A) - As taxas de combate à peste suína africana e doença de ruminantes incidiam sobre os suínos ou ruminantes abatidos em território nacional e sobre as carcaças dos mesmos animais importados
para o consumo público no nosso país.
B) - As verbas pecuniárias arrecadadas em virtude da aplicação
das taxas de combate à peste suína africana e à doença dos ruminantes
destinavam-se a fornecer meios financeiros visando o programa de
luta contra as citadas doenças no território nacional e ao pagamento
de compensações aos produtores nacionais pelo abate compulsivo
dos animais doentes ou suspeitos.
O acórdão recorrido considerou que as taxas exequendas constituíam um “encargo de efeito equivalente a direitos aduaneiros face
à discriminação que criam entre os produtos nacionais e os importados
apesar de tais produtos serem idênticos”, assim violando os artigos
9o e 12o do Tratado de Roma e 8o da C.R.P.
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Contrapõe, no entanto, o Iroma, que as taxas se destinavam a combater as doenças dos animais existentes em território nacional, sem
curar de saber se os mesmos eram de origem nacional ou importados
e, quanto a estes, se onerados com aquelas, tal não constituía um
encargo de efeito equivalente a um direito aduaneiro.
Ora, como se vê do probatório, as referidas taxas incidiam sobre
os animais abatidos em território nacional e carcaças importadas para
consumo público em Portugal.
E o seu produto destinava-se a combater as ditas doenças no território nacional e a compensar os produtores nacionais pelo abate
compulsivo.
Certo é, como alega o Iroma, que no combate a essas doenças
se abstraia da origem nacional ou importada dos animais afectados
pois que, para tanto, bastava que se encontrassem em território nacional e, por isso, pertença de produtores aqui radicados. E, aquando
do abate compulsivo, apenas beneficiavam os produtores nacionais.
Assim, os produtores nacionais beneficiavam por duas vias, ou seja,
quando os seus animais se encontravam doentes e quando eram
abatidos.
Por outro lado, e no que respeita às carcaças importadas, também
ocorria tributação; porém, o respectivo produto, destinava-se, como
vimos, ao tratamento dos animais doentes em território nacional, assim
beneficiando os produtores nacionais, ou a compensá-los pelo abate
compulsivo.
Em suma:
1. Aquando do abate ou da importação eram cobradas as taxas
exequendas.
2. Porém, do seu produto, apenas beneficiavam os produtores nacionais, quer pela via das utilidades que retiravam do combate às
doenças dos seus animais quer pela via da compensação quando eram
compulsivamente abatidos.
Tanto basta para concluir que as ditas taxas assumem a natureza
de um encargo com efeito equivalente a direito aduaneiro, proibidos
pelos artigos 9o e 12o (hoje, respectivamente, 23o e 25o) do Tratado
de Roma.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Impugnação judicial. Tempestividade. Acto nulo. Indeferimento liminar.
Doutrina que dimana da decisão:
Invocando o impugnante, na petição inicial, que o acto impugnado sofre de vicio de violação de lei que acarreta a

sua nulidade, e não a mera anulabilidade, não é de indeferir
liminarmente tal petição, por intempestiva, na consideração
de que o prazo para impugnar actos tributários de liquidação
anuláveis é de noventa dias, já decorridos, uma vez que,
de acordo com o artigo 102o, no 3, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, os actos nulos podem
impugnar-se a todo o tempo, e não são líquidas as questões
de saber se o acto sofre ou não do acusado vicio e se,
em caso afirmativo, a respectiva sanção é a nulidade ou
a anulabilidade.
Recurso no 1687/02. Recorrente: Fitom-Tinturaria, Estamparia e Acabamentos, S.A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Conso Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. FITOM - TINTURARIA, ESTAMPARIA E ACABAMENTOS,
S.A., com sede em Penso, Alvidos, Vila Nova de Famalicão, recorre
da decisão do M.mo Juiz da 1a Secção do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto que, por extemporânea, indeferiu
liminarmente a impugnação da liquidação de emolumentos a propósito
da celebração de escritura de constituição de hipoteca e respectiva
inscrição no registo predial.
Formula as seguintes conclusões:
“1
Este Alto Tribunal já decidiu, conforme se cita, que a restituição
de quantias cobradas indevidamente ao Estado pode ser requerida
dentro do prazo de 4 anos.
2
Os tribunais nacionais estão obrigados a interpretar a aplicar o
direito nacional à luz do texto e da finalidade da Directiva e não
podem invalidar ou diminuir a eficácia do Direito Comunitário pela
interpretação ou aplicação do Direito interno.
3
O Direito Comunitário (ao qual o Direito nacional deve primazia)
só poderá ser prosseguido e respeitado se for julgada tempestiva a
actuação processual da recorrente.
4
O entendimento contido na Douta Sentença recorrida é inconstitucional por violar princípios e direitos fundamentais como os supra-identificados (e o acto de liquidação carece em absoluto de base
legal).
5
A própria actuação da Administração Tributária e do Estado é
inconstitucional, uma vez que, por violação dos princípios da proporcionalidade e da cobertura do custo, a tabela da emolumentos
notariais posta em causa consubstancia um imposto (fixado por portaria) e não uma taxa. pelo que viola a reserva da lei formal.
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6
A violação do Direito Comunitário e do Direito Constitucional
é geradora de nulidade, que acarreta a nulidade dos respectivos actos
administrativos de interpretação e de aplicação.
7
Ao afirmar que não se pode discutir o que quer que seja porque
o prazo já foi ultrapassado, está-se a alcançar uma conclusão viciada,
porquanto já está contida nas premissas, sendo que tal posição consubstancia claramente uma omissão de pronúncia ou até o non liquet.
8
A Douta Sentença viola nomeadamente o disposto nos arts. 8, 20,
81, 87, 103, 106, 165, 169 CRP, 133 CPA, 204 CPPT, 24 CPT, 99,
100, 189 Tratado da União Europeia, 4, 10 e 12 Directiva 69/335/CEE
com as alterações introduzidas pela Directiva 85/303/CEE.
Nestes termos e no mais que for doutamente suprido por V. Ex.as
deve, o presente recurso, ser julgado procedente a, em consequência,
ser substituída a Douta Sentença recorrida por Douto Acórdão que
admita a impugnação e a julgue tempestiva mais requer, nos termos
designadamente do disposto no art. 177.o do Tratado CEE o reenvio
prejudicial para o TJCE para apreciação da questão sub judice - a
tempestividade ou intempestividade do exercício do direito do recorrente e a sua compatibilidade com o conceito de prazo razoável
consagrado na Jurisprudência Comunitária e se a violação do Direito
Comunitário pelo Direito Nacional gera anulabilidade ou nulidade
- que nunca foi apreciada anteriormente pelo TJCE”.
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal não
emitiu parecer no prazo conferido pela lei.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. A decisão impugnada é, na parte interessante, deste teor:
“(...) deduziu a presente impugnação judicial versando , sobe, a
liquidação de emolumentos que lhe foram cobrados aquando da celebração de uma escritura pública de constituição de hipoteca bem
como os emolumentos que pagou para inscrição de tal facto no registo
predial.
A impugnação deu entrada neste Tribunal em 9 de Maio de 2002.
(...).
Nos termos do no 1 da art. 102o do Código de Procedimento e
de Processo Tributário (CPPT) a impugnação judicial será apresentada
no prazo de 90 dias contados, no que ao caso interessa, a partir
do termo do prazo para pagamento voluntário do tributo.
Tal prazo, por força do disposto no no 1 do art. 20o do CPPT,
é de direito substantivo, sendo-lhe, por isso, aplicável o disposto no
art. 279o do Cód. Civil.
Assim considerando que os emolumentos foram liquidados em
Agosto e Outubro do ano de 2001 (cfr. fls. 11 e seguintes), segue-se
que o dies ad quem do aludido prazo de impugnação já havia decorrido
na data em que foi apresentada a presente impugnação.
Destarte, considerando que o aludido prazo é de caducidade e
de conhecimento oficioso determinando que o interessado perca o
direito de impugnar o acto, impõe-se, pois, o indeferimento liminar
da presente impugnação por a mesma ser extemporânea”.
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3. Na petição inicial de impugnação dos actos de liquidação de
emolumentos notariais e registrais que origina o presente processo
a ora recorrente alegou, detidamente, a incompatibilidade das normas
legais aplicadas nos actos impugnados com o direito comunitário,
concluindo pela sua nulidade “por manifesta violação do direito comunitário”, retirando dai que “está em tempo para requerer a anulação
dos mencionados actos”, (embora aqui incorra em manifesta confusão
entre nulidade e anulabilidade), pois o respectivo prazo seria de quatro
anos - artigos 72, 75 e 79 da petição.
O despacho recorrido, porém, limitou-se a enunciar que a impugnação judicial visava a liquidação de emolumentos cobrados aquando
da celebração de uma escritura pública de constituição de hipoteca
e para inscrição de tal facto no registo predial, apontando as datas
das liquidações e a da interposição em juízo da impugnação, para
concluir pela intempestividade desta, porquanto o prazo para impugnar é, nos termos do no 1 do artigo 102o do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), de noventa dias contados
a partir do termo do prazo para pagamento voluntário do tributo.
Prazo que estava esgotado quando a impugnação judicial foi deduzida, por isso que a. rejeitou, liminarmente.
Ou seja, o M.mo Juiz tratou o caso como se estivesse perante actos
meramente anuláveis, sem refutar o entendimento da impugnante,
que expressamente adiantara estar em tempo para impugnar, por
os actos contestados serem nulos - e não meramente anuláveis -,
e o prazo para a impugnação ser, por essa razão, de quatro anos
- e não de noventa dias.
Ora, o artigo 102o do CPPT, em que o despacho recorrido se fundou
para declarar a intempestividade da impugnação judicial, distingue,
ele mesmo, entre os casos sujeitos ao prazo geral para impugnar,
de noventa dias, do seu no 1, e aqueles de que trata no seu no 3:
“se o fundamento for a nulidade, a impugnação pode ser deduzida
a todo o tempo”.
Por seu turno, a jurisprudência, nomeadamente, a deste Tribunal,
vem afirmando, repetidas vezes, que o indeferimento liminar das petições iniciais é remédio a usar com a máxima cautela, devendo reservar-se para casos em que o prosseguimento da instância redundaria
em seguro e manifesto desperdício da actividade jurisdicional, face
à absoluta falta de condições da acção para atingir o seu desfecho
normal. Ou seja, a rejeição liminar da petição inicial de impugnação
judicial, por ser intempestiva, não tem cabimento quando a tempestividade seja questão sobre a qual possa suscitar-se alguma controvérsia, tendo em conta, designadamente, o tipo de invalidade do acto
impugnado.
No caso, como já se viu, vinha apontado ao acto de liquidação
impugnado um vício que, no dizer da impugnante, era fonte da sua
nulidade. Tal implica que, ocorrendo o acusado vício, e sendo aquela
a respectiva sanção, o prazo de caducidade do direito à impugnação
não seja o de noventa dias que o M.mo Juiz escolheu. Assim, a verificar-se a existência do vício invocado, e a ser sua consequência
a nulidade do acto impugnado, como quer a impugnante, esta estaria
em tempo para accionar.
Ora, a verificação da existência do vício de violação de lei é questão
cuja decisão exige labor incompatível com uma decisão liminar - labor
a que, de resto, o M.mo Juiz se não entregou. E mesmo a questão
de saber se, a ocorrer tal vício, a sua consequência seria a nulidade
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do acto, ou a mera anulabilidade, embora não dependa da consideração de factos, está longe de ser tida por líquida, quer na doutrina,
quer na jurisprudência -tudo a desaconselhar que se lhe responda
perfunctoriamente.
Não pode, pelo exposto, patrocinar-se o despacho que, liminarmente, houve por intempestiva a petição inicial e por essa razão a
indeferiu.
Quanto ao requerido reenvio prejudicial para o Tribunal de Justiça,
é questão que não há que decidir neste momento, porquanto só terá
cabimento considerar tal reenvio se e quando os tribunais nacionais
se virem perante a necessidade de interpretar norma de direito comunitário, e tiverem sobre tal interpretação dúvida ainda não resolvida, em termos de impor a consulta àquele Tribunal.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, concedendo provimento ao recurso, revogar o despacho impugnado, a substituir por outro que, outra razão não obstando, determine
o prosseguimento do processo.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Baeta Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Oposição. Falsidade do título executivo.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A falsidade do título executivo, fundamento de oposição
à execução fiscal vertido na alínea c) do n.o 1 do artigo
204o do CPPT, é a que decorre da discrepância entre
o título executivo e os conhecimentos ou outros instrumentos de cobrança que nele se diz estarem-lhe subjacentes.
2 — Como assim, a divergência entre a realidade e o acto
tributário que subjaz aos instrumentos de cobrança não
constitui falsidade do título executivo.
Recurso no 1696/02-30. Recorrente: Sociedade Agrícola das Herdades
das Coutadas, Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
SOCIEDADE AGRÍCOLA DAS HERDADES DAS COUTADAS, LDA, com sede na Rua dos Fanqueiros, 81, 1 o, Dto, em Lisboa,
inconformada com o despacho de rejeição liminar da presente opo-

sição, a fls. 57 e v.o, dele recorre para esta formação, culminando
a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A) A falsidade do título executivo não se esgota na discrepância
resultante da desconformidade do título com o conteúdo do acto
de liquidação;
B) A falsidade do título executivo está também delimitada pelo
conceito de falsidade ideológica ou intelectual, o qual consiste na
discrepância entre o conteúdo do documento e a verdade;
C) O tribunal recorrido fez uma errada interpretação do conceito
de falsidade do título executivo;
D) No caso dos autos, os títulos executivos são falsos, dado que
têm origem numa falsa e errada realidade fiscal;
E) Daqui que está preenchido o requisito de oposição estabelecido
no artigo 204o, al. f), do CPPT e, por isso, deve ser o despacho recorrido
substituído por outro que admita a oposição à execução;
Caso assim não se entenda,
F) Em obediência ao princípio de que só devem ser anulados os
actos que não possam ser aproveitados e ao facto de que a Rct.
não usou de outros meios de defesa, deve o requerimento de oposição
ser aproveitado como meio processual adequado e suficiente para
dedução de impugnação da liquidação do imposto em causa, já que
a causa de pedir é a legalidade da liquidação de IVA e juros compensatórios - artigos 199o e 202o do CPC, aplicável por força da alínea
e) do artigo 2o do CPPT;
G) Daqui que, nesta perspectiva, deve o despacho em crise ser
revogado por outro que ordene a distribuição dos autos como
impugnação.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA emitiu douto parecer no sentido do não provimento
do recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A Rct. sustenta que ocorre falsidade do título executivo, enquadrável no artigo 204o, al. c), do CPPT, como fundamento de oposição
à execução fiscal.
Como se refere no acórdão desta Secção de 30.V.2001 - rec. n.o
26 001, tal falsidade do título executivo “é, segundo o entendimento
que vem sendo feito pela jurisprudência do STA, apenas a que resulta
de desconformidade entre o título executivo e a base fáctico-documental cuja atestação nele se exprime, isto é, as divergências entre
o teor do título e os conhecimentos ou outros instrumentos de cobrança
que nele se referem como estando-lhe subjacentes, por serem esses
os factos em relação aos quais ele tem força probatória plena, por
poderem ser apercebidos pela entidade emissora (arts. 371o, n.o 1,
e 372o, nos 1 e 2, do Código Civil).
Está, assim, fora do conceito de falsidade a eventual divergência
entre o teor do título é factos que não são objecto da percepção
a entidade emitente.
A divergência entre o conteúdo do título e os referidos instrumentos
que são a sua base fáctica, para além dos casos em que a entidade
emitente não relata, fielmente os factos de que se apercebe; poderá
resultar também da falta de genuinidade do título (falsidade material),
designadamente por o título não ter sido emitido por quem nele é
indicado como emitente, ou por ter ocorrido alteração do conteúdo
de um. título originariamente genuíno, por aditamento, supressão ou
substituição do seu teor levada a cabo por quem não é o seu emitente.”
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In casu, não se perfila qualquer destas situações, por isso que arredada está a possibilidade de se reputar equacionada na petição
de oposição em foco falsidade relevante do título executivo.
A alegada divergência entre a realidade e os actos tributários subjacentes aos instrumentos de cobrança não constitui falsidade do título
executivo.
Tal discrepância, a ocorrer, pode constituir um vício, não do título,
mas dó acto de liquidação subjacente àqueles instrumentos, afectando
a sua legalidade, por erro nos pressupostos de facto.
Por isso, a apreciação desta divergência tem a ver com a legalidade
da liquidação da dívida exequenda, só podendo ser apreciada, em
oposição à execução fiscal no âmbito de aplicação das alíneas a) ou
al. h) do no 1 do artigo 204o do CPPT (nas situações em que tal
discussão é admissível) e não no da alínea c) do mesmo preceito
(cfr. citado acórdão, seguido de perto).
Na caso vertente não se está, manifestamente, perante situação
enquadrável numa daquelas duas alíneas.
De concluir é, pois, que, na verdade, a oponente não alega fundamento de oposição à execução fiscal enquadrável na alínea c) do
o
n. 1 do artigo 204o do CPPT, o invocado (v. artigos 11o, 14o, 21o,
25o, 27o, 28o, 31o, 32o, 33o, 36o, 39o, 43o, 46o, 501 e 52o da petição
de oposição) também não se enquadra em qualquer das restantes
alíneas daquele número.
Como assim, a decisão recorrida não é passível de qualquer reparo.
Quanto à pretendida convolação (conclusões F e G), é sabido que
segundo o n.o 3 do artigo 97o da LGT, ordenar-se-á a correcção do
processo quando o meio usado não for o adequado segundo a lei.
E que no artigo 98o, no 4, do CPPT se prescreve que, em caso
de erro na forma de processo, este será convolado na forma do processo
adequada, nos termos da lei.
Por seu lado, estatui o n.o 1 do artigo 199o do CPC que o erro
na forma de processo importa unicamente a anulação dos actos que
não possam ser aproveitados, devendo praticar-se os que forem estritamente necessários para que o processo se aproxime, quanto possível,
da forma estabelecida pela lei.
Porém, essencial é perfilarem-se - aferidas à forma do processo
adequada -, a tempestividade e a adequação da causa de pedir e
do pedido (acs. de 23.II.2000 - rec. 24 357, e de 10.V.2000 - rec.
23 139).
Ora, conforme resulta dos autos (cfr. fls. 38/50; do prazo pesa pagamento voluntário expirou a 30.IV.2001, sendo que a petição em
foco deu entrada em 18.III.2002. E assim, há muito transcorrera o
prazo de noventa dias assinado pela alínea a) do n.o 1 do artigo
102o do CPPT.
Manifestamente, inviabilizada se mostra, pois, por motivo de intempestividade da petição, a pretendida convolação para o processo
de impugnação.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se o despacho de rejeição liminar em apreço.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50%.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Almeida Lopes — António Pimpão.
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Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incompetência do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Inserido nas conclusões de alegação de recurso de decisão
da 1a instância para o STA facto que não consta do quadro
factual desenhado pelo tribunal a quo, o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito, por isso que, para dele
conhecer, falece à Secção de Contencioso Tributário do
STA competência hierárquica, cuja assiste à Secção homónima do TCA.
Recurso no 1758/02-30. Recorrente: Emídio Manuel Duarte Sombreireiro; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro
Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Emídio Manuel Duarte Sombreireiro, residente na Rua Dr. Domingos Machado Pereira, 5, r/c, Esq., Mafra, inconformado com a
sentença do 1o Juízo do TT de 1a Instância de fls. 97-99 que julgou
extemporânea a presente oposição, por si deduzida contra a execução
fiscal n.o 1546-99/101947.3 da RF de Mafra, vem até nós, culminando
a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
I - O Rct. foi citado no dia 27.III.2001, como executado por reversão,
para deduzir oposição à execução fiscal, tendo-se iniciado o prazo
para a prática desse acto no dia 28 de Março.
II - Deduziu oposição fiscal, expedindo-a por carta registada com
A/R no dia 07.V.2001, para a RF de Mafra, data que deverá ser
considerada como a da prática do acto e não o dia 8, como consta
da decisão.
III - A oposição fiscal deve ser apresentada no órgão da execução
fiscal onde pender a execução, o que se verificou, integrando-se esse
acto ainda na fase administrativa do processo de execução fiscal, sendo
o prazo para dedução da oposição de natureza substantiva.
IV- A contagem do prazo em questão deverá efectuar-se conforme
o disposto no artigo 279o do CC e no artigo 72o, no 1, al. b), do
CPA, por referência ao artigo 20o, no 1, do CPPT, pelo que a contagem
do prazo se suspende aos sábados, domingos e feriados.
V - Iniciando-se o prazo de oposição no dia 28.III.2001 e contando-se o mesmo em conformidade com os artigos 279o do CC e
o n.o 1, al. b), do artigo 72o do CPA, o cômputo do mesmo ocorreu
no dia 11.V.2001.
VI - A oposição à execução fiscal foi enviada por carta registada
com A/R no dia 07.V.2001, pelo que, conforme o artigo 150o, no 2,
al. b), do CPC, é essa a data em que o acto se deve considerar praticado
e, acrescente-se, tempestivamente.
VII - Ainda que o Tribunal ad quem não entenda que a contagem
do prazo previsto no artigo 203o, no 1, al. a), do CPPT se suspende
aos sábados, domingos e feriados como supra se concluiu, no que
não se concede, se a contagem do prazo for efectuada de modo contínuo, no âmbito do arto 144o, no 1, do CPC, sempre se teria que
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interromper tal contagem durante as férias judiciais da Páscoa, as
quais se iniciaram no dia 8 de Abril e terminaram no dia 16 de
Abril, pelo que o prazo terminaria no dia 5 de Maio, o que, sendo
um sábado, permitiria praticar tempestivamente o acto no 1o dia útil
seguinte, conforme o n.o 2 do artigo 144o do CPC, o que, no caso
dos autos, seria o dia 7 de Maio de 2001, como efectivamente praticado.
Não houve contra-alegação.
Transcorreu o prazo do n.o 1 do artigo 289o do CPPT, peremptório
(n.o 1 do artigo 22o do mesmo compêndio adjectivo), sem que o
Ministério Público vertesse nos autos a sua posição sobre o objecto
do recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A decisão recorrida assentou nos seguintes factos:
1. Os autos de execução fiscal n.o 1546-99/101947-3 e apensos; em
nome de Manuel Emídio Sombreireiro, Lda; dizem respeito a dívidas
de IVA no valor total de E 5 298,20 (1 062 193$00), sendo:
- 99/101947.3 - E 364,06;
- 99/101948.1 - E 732,10;
- 99/101949.0 - E 312,32;
- 99/101950.3 - E 89,60;
- 99/101951.1 - E 349,25;
- 99/101952.0 - E 454,95;
- 99/101953.8 - E 187,67;
- 99/101954.6 - E 121,14;
- 99/101955.4 - E 254,15;
- 99/101956.2 - E 311,58;
- 00/101976.7 - E 669,87;
- 00/102883.9 - E 144,65;
- 00/102884.7 - E 209,50;
- 00/102885.5 - E 169,59;
- 00/102886.3 - E 184,56;
- 00/102887.1 - E 159,62;
- 00/103006.0 - E 133,66;
- 00/103007.8 - E 224,46;
- 00/103008.6 - E 219,47.
Não tendo a executada efectuado o pagamento dos processos e
na ausência de bens da mesma, reverteu-se a dívida contra o sócio-gerente Emídio Manuel Duarte Sombreireiro, tendo o mesmo
sido notificado dessa reversão, a fim de poder exercer o direito de
audição, por ofício de 16.II.2001, através de carta registada e com
A/R, assinado no dia 26.II.2001.
3. Em 09.III.2001, o revertido usou da faculdade de audição, tendo
dado entrada nos respectivos serviços a sua defesa por escrito, acompanhada de procuração.
4. Depois de analisadas as declarações prestadas, por despacho
de 26.III.2001, foi o despacho-projecto convertido em definitivo, tendo
sido enviada citação/reversão ao mesmo, para pagamento da dívida
no prazo de 30 dias, sem custas nem juros, através do ofício n.o 1767,
de 26.III.2001, por carta registada com A/R, assinado em 27.III.2001.
5. A oposição deu entrada em 08.V.2001.
Exposto o quadro factual desenhado pelo tribunal a quo, cabe referir
que ele não nos revela que o recorrente expediu a deduzida oposição
fiscal por carta registada com aviso de recepção no. dia 7 de Maio
de 2001, para a Repartição de Mafra, facto vertido na conclusão II.
Como assim, temos que ele se socorre de facto de que no probatório
não encontramos rasto, o que vale por dizer que a matéria de facto
não se nos apresenta consolidada, situação que reclama a intervenção
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da Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, de competência generalizada, nos termos da alínea a) do n.o
1 do artigo 41o do ETAF.
É que a competência deste STA para apreciação dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância se cinge
a matéria de direito, segundo o estatuído nos artigos 21o, n.o 4, e
32o, n.o 1, al. b), do ETAF e 280o, n.o 1, do CPPT).
E, como desde há muito este Supremo vem entendendo, para a
determinação da competência hierárquica à face do preceituado nos
artigos 32o, n.o 1, al. b), do ETAF e 280o, n.o 1, do CPPT, o que
é relevante é que o recorrente, na alegação de recurso e respectivas
conclusões (onde se fixa o objecto do recurso e se delimita o seu
âmbito artigo 690o do CPC, sem prejuízo, naturalmente, do estatuído
no artigo 684o-A do mesmo compêndio adjectivo), suscite qualquer
questão de facto ou invoque, como suporte da sua pretensão, factos
que não foram dados como provados na decisão recorrida.
Não releva, para efeitos de determinação da competência, saber
se, para decidir a questão de direito tal como o tribunal ad quem
a entende, vai, ou não, ser efectivamente necessário alterar a matéria
de facto fixada na sentença em apreço, pois o tribunal superior, antes
de estar decidida a sua competência, não pode antecipar a sua posição
sobre a solução da questão de direito, porquanto apontar esta cabe,
apenas, ao tribunal que estiver já julgado competente.
Como assim, a questão da competência hierárquica para efeitos
das sobreditas normas é uma questão prévia que tem de ser decidida
abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem proclamaria
se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica é, tão só, verificar se o recorrente pede alteração
da matéria de facto ou invoca factos que não constam do probatório.
Se tal ocorre, o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria
de direito e fica, desde logo, definida a competência da 2.a Instância.
E isto independentemente de, a final, este Tribunal; então já julgado
competente, vir a concluir que a discordância sobre a fixação factual,
os factos não provados alegados na peça recursiva são de todo irrelevantes para a decisão do recurso à face da posição de direito
que entende adequada.
Temos, pois, que tanto constitui fundamento de facto do recurso
a questão sobre a verificação de factos dados como provados, ou
não, na decisão recorrida, quanto a afirmação de factos que a fixação
probatória omite e cuja atendibilidade ou relevo no julgamento do
recurso são indiferentes para efeitos de determinação da competência
hierárquica, que, como sublinhado no acórdão desta Secção de
4.V.1994, rec. 17 463, se afere pelo quid disputatum, que não pelo
quid decisum.
Isto assente, importa referir que segundo o artigo 21o, n.o 4, do
ETAF, “a Secção de Contencioso Tributário (do STA) apenas conhece
de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1.a instância”, estabelecendo, em consonância,
o oartigo 32o, n.o 1, al. b); do mesmo Estatuto, que “compete à Secção
de Contencioso Tributário (do STA) conhecer dos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância, com exclusivo
fundamento em matéria de direito”.
E, na mesma linha de pensamento, prescreve a alínea a) do n.o 1
do artigo 4lo de tal diploma que “compete à Secção de Contencioso
Tributário (do TCA) conhecer dos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1.a instância, salvo o disposto na alínea b) do n.o 1
do artigo 32o.”
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Articuladamente, diz-nos o artigo 280o, n.o 1, do CPPT que “das
decisões dos tribunais tributários de 1.a instância cabe recurso, ...
a interpor ... para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando
a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso
... para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo.”
Em seguimento de tudo o exposto se conclui que o presente recurso
per saltum não tem por exclusivo fundamento matéria de direito,
pelo que, para dele conhecer, falece a esta formação competência
hierárquica, a qual assiste à Secção de Contencioso Tributário do
Tribunal Central Administrativo.
Termos em que se acorda declarar esta Secção do STA incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer deste recurso, competência que assiste aqueloutro Tribunal Superior.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em E 75 com
procuradoria de 50 %.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — António Pimpão — Almeida Lopes (vencido, o STA é competente).

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Oposição à execução. Contribuições à Segurança Social. Prescrição da dívida exequenda. Não aplicabilidade dos
arts. 323o, no 1, e 327o, no 1, do CC, às dívidas fiscais.
Doutrina que dimana da decisão:
I — As contribuições à Segurança Social prescreviam no prazo
de 10 anos.
II — Não tem aplicação às dívidas fiscais o disposto nos
arts. 323o, no 1, e 327o, no 1, do CC.
Recurso n.o 1800/02-30, em que são recorrente o Ministério Público,
recorrida a Fazenda Pública, e de que foi Relator o Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ALÍPIO MANUEL BRITO DE SOUSA, identificado nos autos,
opôs-se, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Braga, a
uma execução fiscal que contra si reverteu.
Alegou ilegalidade na reversão.
O M.mo Juiz daquele Tribunal julgou improcedente a oposição.
Inconformado, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto
daquele Tribunal, interpôs recurso de tal decisão para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
1. A execução em apreço visa a cobrança de contribuições à Segurança Social devidas desde Março de 1984 a Dezembro de 1985,

esteve parada, por inércia do exequente, desde 24/3/87 (data da instauração da execução) até 8/1/96.
2. É de dez anos o prazo de prescrição das dívidas da referida
natureza.
3. As ocorrências que interrompem o prazo prescricional dessa
dívida são a reclamação, a impugnação e a execução (arts. 27o do
CPCI e 34o do CPT).
4. Os normativos referidos anteriormente impõem que a paragem
do processo por período superior a um ano por facto não imputável
ao sujeito passivo faz cessar o efeito interruptivo, somando-se, neste
caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido
até à data da autuação.
5. Havendo, como há, normas próprias no direito fiscal, não há
que recorrer às normas do direito civil relativas à prescrição e à sua
interrupção.
6. Por conseguinte o prazo de prescrição completou-se em 1/1/97
e 1/1/98, em relação às contribuições de 1984 e 1985, respectivamente.
A decisão recorrida, salvo o devido respeito, incorre em erro de
aplicação do direito, ao considerar que a citação do executado, por
força do art. 323o do C. Civil, interrompe a prescrição da quantia
exequenda.
Foram violados os normativos legais contidos nos arts. 7o, no 3,
e 323o do C. Civil, 27o do CPCI, 2o e 34o do CPT.
Não houve contra-alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto assente na decisão recorrida:
1. A execução em questão foi instaurada contra a Crelim e revertida
contra o oponente, seu sócio-gerente, por àquela não terem sido encontrados bens susceptíveis de penhora.
2. Em 1986 a executada tinha coisas suas armazenadas em instalações da Mepov, L.da
3. A execução foi instaurada em 24/3/87, datando de 8/1/96 e
20/11/96, respectivamente, o termo seguinte e a citação do oponente,
como revertido, nessa execução.
4. Até 21/4/93 a Crelim teve registada, a seu favor, a propriedade
do veículo acima referido.
Factos não provados:
a) Que a Crelim tinha, em 6/12/96 diversos bens no valor de
8.700.000$00 e um automóvel Fiat 127, de matricula OO-27-11.
3. Está em causa tão-só determinar se a dívida exequenda está
ou não prescrita.
Como bem refere o recorrente, e se colhe das certidões de fls.
12 e 13, as quantias exequendas reportam-se a dívidas de Março de
1984 a Dezembro de 1985.
Trata-se de dívidas à Segurança Social.
Ao tempo estava em vigor o ”Regime Jurídico das Contribuições
para a Previdência” (Dec.-Lei n. 103/80, de 9/5), cujo art. 14o dispunha
o seguinte:
“As contribuições e respectivos juros de mora prescrevem no prazo
de 10 anos.”
Pois bem, tendo em conta o dispositivo legal citado, o disposto
no art. 27o e § 1o do CPCI e no art. 34o, nos 2 e 3, do CPT, e
considerando a matéria de facto atrás fixada, é de concluir inequivocamente que a dívida exequenda está prescrita.
O M.mo Juiz a quo entendeu não ter ocorrido a prescrição, atendendo a que a citação do executado (ocorrida antes da prescrição),
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interrompeu esta, face ao exposto nos arts. 323o, no 1, e 327o, no 1,
do C. Civil.
Não tem razão.
Como bem refere o recorrente, estes normativos não têm aplicação
em direito fiscal, estando aliás em oposição com os normativos fiscais
atrás citados, como se pode ver do seu cotejo com o disposto no
art. 326o, no 1, do C. Civil.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a sentença recorrida, julgando-se prescrita a dívida exequenda e, em consequência, extinta a execução.
Sem custas.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Art.o 16.o do CPCI. Constitucionalidade.
Doutrina que dimana da decisão:
O art.o 16o do Código de Processo das Contribuições e Impostos, enquanto consagra uma responsabilidade objectiva
do gerente, ou uma presunção não ilidível de culpa, não
é inconstitucional.
Recurso no 25889. Recorrente: António Alfredo Pais da Silva Rosinha;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Almeida
Lopes.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1o Relatório:
Com fundamento em ilegitimidade por não ter tido culpa pela
insuficiência do património da executada originária, António Alfredo
Pais da Silva Rosinha, residente na Rua Prof. Mira Fernandes, Lote 2,
6o Dto, Lisboa, deduziu oposição à execução fiscal que contra si reverteu por falta de património da firma SANURB, Saneamento, Urbanização e Trabalhos de Engenharia, L.da, execução essa que correu
termos pelo 18o Bairro Fiscal de Lisboa com o n.o 3328-93/700083.9.
Por sentença de fls. 142 e seguintes, o Tribunal Tributário de Coimbra julgou a oposição procedente quanto à contribuição predial de
1986, por ter sido posta à cobrança depois de 9.2.87, data da entrada
em vigor do DL 68/87, e improcedente na parte restante.
Após recurso para este STA, foi proferido o acórdão de fls. 221
e seguintes a declarar o STA incompetente em razão da hierarquia.
Remetido o processo ao antigo Tribunal Tributário de 2a Instância,
este proferiu o acórdão de fls. 237 e seguintes a negar provimento
ao recurso, fundamentalmente pelo facto de o art.o 16o do CPCI

consagrar uma culpa funcional e não se aplicar retroactivamente o
disposto no DL 68/87.
Continuando a não se conformar, o oponente recorreu desse acórdão para este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 364
e seguintes, nas quais concluiu pela inconstitucionalidade do arto 16o
do CPCI por violação do disposto nos arts. 2o, 61o, no 1, 62o e 81o,
al. f), da CRP. Entende que não pode consagrar-se uma responsabilidade objectiva ou presunção inilidível de culpa, pois isso viola
o princípio da igualdade relativamente aos credores comerciais. Entende ainda que o DL 68/87 se deve aplicar retroactivamente por
consagrar uma disciplina mais favorável aos contribuintes. O arto 16o
é uma sanção, pelo que se aplica o regime penal mais favorável.
Pelo menos, deveria aplicar-se retroactivamente o arto 13o do CPT
por força do seu arto 2o, sendo ainda aplicável o disposto no arto 2o
do DL 154/91.
Neste STA, após alguma diligência para aplicação da prescrição
aos impostos abolidos, o MoPo não emitiu parecer após a abertura
de vista para o efeito.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber se a decisão
recorrida deve ser confirmada ou reformada, sendo certo que vem
dado como provado que a dívida exequenda se refere a contribuição
predial de 1983, 1984 e 1985, a imposto de circulação de 1983 e
1984, e a contribuições para a segurança social de 1979 e 1983.
A dívida de contribuição predial de 1986 está resolvida a favor
do oponente.
2o Fundamentos:
Vejamos, em primeiro lugar, o problema da prescrição, que foi
suscitada pelo MoPo.
Para este efeito, importa considerar que está em causa a contribuição predial de 1983, 1984 e 1985.
A contribuição predial é um imposto abolido, como decorre do
disposto no arto 53o, no 2, da Lei no 87-B/98, de 31 de Dezembro.
Relativamente aos impostos abolidos, o arto 5o, no 2, do DL 398/98,
de 17 de Dezembro, mandou aplicar os prazos de prescrição previstos
na Lei Geral Tributária, “contando-se para o efeito todo o tempo
decorrido, independentemente de suspensões ou interrupções de prazo”. E aquele arto 53o, no 2, disse que esse prazo de prescrição ”corre
seguido sem qualquer suspensão ou interrupção”.
Nos termos do arto 48o, no 1, da LGT, as dívidas tributárias prescrevem no prazo de oito anos contados, nos impostos periódicos como
é o caso da contribuinte predial a partir do termo do ano em que
se verificou a facto tributário.
Ora, entre 1983 ou 1984 ou 1985 e a presente data há muito que
passaram os oito anos referidos na lei da prescrição.
Logo, quando à contribuição predial verifica-se a prescrição, a qual
é de conhecimento oficioso, nos termos do arto 175o do CPPT.
Vejamos, quanto ao restante imposto imposto de circulação de
1983 e de 1984 e contribuições para o CRSS de 1979 a 1983 se procedem as conclusões do recurso para este STA.
Entende o recorrente que o arto 16o do CPCI, aplicado a este
caso, é inconstitucional por consagrar uma responsabilidade objectiva
para o responsável subsidiário ou uma presunção inilidível de culpa.
A este respeito, o Tribunal Constitucional já apreciou a (in)constitucionalidade do arto 16o do CPCI, considerando que uma responsabilidade objectiva não é inconstitucional (vide acórdão nos 328/94,
576/99 e 379/2000, publicados na do Diário da República, 2.a série,
de 9.11.94, 21.2.2000 e 5.12.2000, respectivamente.
3
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É de seguir este jurisprudência.
Quanto a tratar-se no arto 16o de uma culpa não ilidível do responsável subsidiário, nos termos do arto 487o, no 1, do Código Civil,
pode haver presunções legais de culpa. Nos termos do arto 350o, no
2, do Código Civil, a lei pode proibir a ilisão das presunções de culpa.
É o que se chama presunção iure et de iure. A jurisprudência deste
STA vem considerando que a culpa indicada no arto 16o do CPCI
é uma culpa funcional de que não se pode fazer prova em contrário.
É de manter esta jurisprudência.
Diz o recorrente que a culpa funcional do arto 16o do CPCI viola
o princípio da igualdade, pois, nas dívidas de direito privado, não
existe esta culpa.
Diz o princípio da igualdade que o igual trata-se como igual e
o desigual como desigual. Ora, o Estado não é igual a qualquer particular. E é por isso que as leis vêm tratando o Estado diferentemente,
como aconteceu no arto 13o do CPT e como acontece hoje com o
arto 24o da Lei Geral Tributária. E é por isso que o Estado tem
a seu favor privilégios creditórios.
Improcede o argumento da igualdade.
Entende o recorrente que se lhe devia aplicar o regime concretamente mais favorável.
Tem havido uma sucessão de regimes de responsabilidade subsidiária ao longo dos últimos anos: arto 16o do CPCI, DL 67/87, arto 13o
do CPC e arto 24o da LGT.
É jurisprudência deste STA que estes regimes são substantivos e
não processuais, pelo que não é de aplicar retroactivamente o regime
concretamente mais favorável. Cada regime aplica-se aos factos que
ocorreram na sua vigência. O DL 67/87 é inovador e não tem efeitos
retroactivos. O arto 2o do DL154/91, de 23 de Abril, somente se aplica
às normas processuais [acórdão deste STA (Pleno) de 24.2.99, publicado in AD 449-664] e o arto 3o do CPT somente se aplica às
normas processuais.
Assim, improcedem todas as conclusões das alegações de recurso.
3o Decisão
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso quanto ao imposto de circulação e às contribuições para
a segurança social, mas conceder-lhe provimento quanto à contribuição predial, julgando-se extinta a execução quanto às dívidas de
contribuição predial.
Custas pelo recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — José Joaquim Almeida Lopes (relator) — António José Pimpão — Luís Filipe Mendes Pimentel.

Doutrina que dimana da decisão:
O art.o 5.o da Tabela de Emolumentos do Notariado não
é inconstitucional.
Recurso no 26 202. Recorrente: Imomuro — Sociedade Imobiliária,
SA; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Conselheiro Dr.
Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Com fundamento em inconstitucionalidade da norma de incidência,
IMOMURO - SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A., com sede na Rua
João Mendonça, 505, Senhora da Hora, Matosinhos, deduziu impugnação judicial contra o acto de liquidação de emolumentos notariais.
Por sentença de fls. 312 e seguintes, o Tribunal Tributário do Porto
julgou a impugnação improcedente por não encontrar inconstitucionalidades.
Após recurso, este STA proferiu o acórdão de fls. 348 e 349 a
revogar a sentença e a julgar a impugnação procedente por haver
inconstitucionalidade da norma de incidência.
Após recurso obrigatório pelo MoPo, o Tribunal Constitucional proferiu a decisão sumária de fls. 357 e 358, confirmada por acórdão
de fls. 424 a seguintes, a revogar o acórdão deste STA por não haver
inconsticionalidade.
Devolvidos os autos a este STA, há que acatar a decisão do Tribunal
Superior que decidiu não haver inconstitucionalidade da norma de
incidência.
Em consequência, temos de reconhecer que, não havendo outras
questões no objecto do recurso, o arto 5o da Tabela de Emolumentos
do Notariado, aprovada pelo DL 397/83, de 2 de Novembro, não
sofre de inconstitucionalidade orgânica ou material.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Embargos de terceiro. Posse fundada em contratos-promessa
de compra e venda.

Acórdão de 15 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Emolumentos do notariado. Constitucionalidade.

Doutrina que dimana da decisão:
1 — Não podem proceder os embargos de terceiro fundados
na existência de contratos-promessa de compra e venda,
com integral pagamento do preço, entrega da coisa, por
virtude dos mesmos contratos, e comportamento dos em-
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bargantes, a partir da data das promessas, como proprietários, como tal reconhecidos, se se prova a existência
daqueles contratos e que os embargantes utilizam a coisa
e se arrogam seus donos, com público reconhecimento,
mas não já, nem o integral pagamento do preço, nem
a entrega pelo promitente vendedor aos embargantes, nem
o momento em que estes passaram a usar a coisa e a
actuar como donos, nem a razão por que o fazem.
2 — Nos processos inicialmente julgados por um tribunal tributário de 1a instância, o Supremo Tribunal Administrativo não pode alterar a matéria de facto fixada pelas
instâncias, fora dos casos do n.o 2 do artigo 722.o do
Código de Processo Civil.

Recurso n.o 26 479. Recorrente: Firmino Carlos Lopes de Oliveira
e Outros; Recorrida: Câmara Municipal de Almada; Relator: Ex.mo
Conselheiro Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. Firmino CARLOS Lopes de Oliveira, Ana Paula Costa Sousa
Oliveira, António Salvador Teixeira Pessoa, Maria Dalila Teixeira
Ferreira Pessoa, Isabel Lavínia Gonçalves Magro, Carlos Alfredo do
Couto Amaral, Paula Cristina Aniceto Casimiro de Sá Pedroso, Eulália Santos Soares Marquês, José António Soares Marquês, Teresa
Maria dos Santos Batista, Joaquim Severo Duque, todos residentes
na Sobreda da Caparica, Almada, e JOSÉ CARLOS FRUTUOSO
CORREIA e MARIA ALICE RODRIGUES ESTEVES CORREIA, residentes em Lisboa, recorrem do acórdão do Tribunal Central Administrativo que confirmou a sentença da 1a instância que julgara
improcedentes os embargos de terceiro deduzidos contra a penhora
de imóvel efectuada em execução fiscal instaurada contra HABITASUS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA., para cobrança de
divida à CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA.
Formulam as seguintes conclusões:
“I
Na decisão final devem ser considerados e atendidos todos os factos
que emergem dos autos como provados por terem sido admitidos
por acordo ou provados por documentos.
II
Esta factualidade é a que deve ser considerada e atendida nos
tribunais “ad quem” para proferir decisão final.
III
No caso presente, por constarem dos documentos juntos aos autos,
embora não tenham sido descritas na decisão final da 1.a instância
nem na decisão do tribunal recorrido, aliás mera reprodução daquela
descrição, devem ser atendidos e considerados os factos relativos aos
preços ajustados pela aquisição prometida do conjunto da casa e espaço de garagem e o correspondente pagamento integral na altura
da celebração da escritura do contrato prometido apenas quanto à

casa ou na altura da celebração do contrato promessa, como foi no
caso de José Frutuoso Correia que apenas comprou o espaço de
garagem.
IV
Na decisão final não devem apenas expressar-se teses abstractas
cujos contornos não coincidem com o caso dos autos nem aplicar
essas teses, desenquadradas de factualidade relevante, como critério
para decidir, como seja a de declarar que o promitente adquirente
não tem direito a tutela possessória quando no caso dos autos se
verifica terem ocorrido factos (muito) relevantes como seja o da entrega da coisa e o pagamentos integral do seu preço.
V
A actual jurisprudência, quer do STJ, quer do STA, é maioritária
no sentido de que “o promitente comprador, tendo havido tradição
da coisa, é um verdadeiro possuidor e não um mero detentor, ou
pelo menos que, como titular do direito de retenção, goza da tutela
possessória (. . .) e, por isso, pode embargar de terceiro” com sucesso
(acórdão do STJ junto em texto integral).
VI
A doutrina é igualmente favorável a esta corrente jurisprudencial
como se pode ver por todos em a “Posse: Perspectivas Dogmáticas
Actuais” de Menezes Cordeiro (pag. 75 e segs.).
VII
No caso dos autos verifica-se a tradição da coisa prometida alienar
para o adquirente, o pagamento integral do preço e o seu uso como
donos e como tal reconhecidos desde o início da utilização.
VIII
Nas aludidas circunstâncias os promitentes adquirentes são possuidores e têm o direito de obter a correspondente tutela possessória
deduzindo, com sucesso, embargos de terceiro à penhora concretizada
da coisa possuída.
IX
Deve ser revogada a decisão proferida pelo TCA que não considerou
nem atendeu a todos os factos dos autos e decidiu mediante uma
interpretação minoritária das normas jurídicas relativas à questão da
posse do promitente adquirente com tradição da coisa, preço pago,
uso com a intenção de se comportar como dono e como tal
reconhecido.
X
Deve ser proferida decisão que, atendendo e considerando todos
os factos que emergem dos autos, nomeadamente, a tradição da coisa,
o pagamento integral do preço, uso como dono e reconhecimento
com o tal pelos vizinhos, conclua serem os embargantes possuidores
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e, aplicando as normas jurídicas na interpretação actual e maioritária,
decida julgar procedentes os embargos.
Normas violadas:
Do CPC: art 156.o, n.o 1, e art. 659.o, n.o 1, 2 e 3;
Do CC: art. 1251.o; art 1252.o, n.o 2, e 1257.o; 1268.o, n.o 1, e
1278.o, n.os 1 e 2, e 1253.o a contrario.
1.2. Contra-alega a Presidente da Câmara Municipal de Almada,
em representação do respectivo município, concluindo assim:
“1
Todos os factos provados emergentes dos autos foram tidos em
consideração na elaboração da decisão final.
2
Não deverão relevar na decisão final, factos que não se encontrando
provados, os Recorrentes pretendem que se presumam e como tal,
que sejam tidos em consideração, apenas por sua mera conveniência.

9
A jurisprudência maioritária, quer do STA quer do STJ, é no sentido
de que nos casos em que houve tradição da coisa, tal entrega confere
ao promitente adquirente um direito que se traduz na susceptibilidade
do respectivo titular ver o seu crédito satisfeito com preferência sobre
os demais credores.
10
A doutrina maioritária, corrobora as posições do STA e do STJ
11
Assim, a decisão recorrida deverá ser mantida, mantendo-se, consequentemente, a improcedência dos embargos deduzidos”.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal não
emitiu parecer no prazo para o efeito conferido pela lei.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. O acórdão recorrido fez sobre a factualidade o julgamento
seguinte:

3
A posse dos Recorrentes é fundada em contrato-promessa de compra e venda.
4
Os contratos-promessa de compra e venda, acompanhados da tradição da coisa, apenas conferem aos promitentes compradores o direito de ver o seu crédito satisfeito com preferência sobre os demais
credores.
5
Os Recorrentes são possuidores precários, porque possuem em nome de outrém e de tal têm consciência e como tal se comportam,
já que não praticaram nem praticam quaisquer actos susceptíveis de
consubstanciar o animus possidendi.
6

“1.
Contra Habitasus-Sociedade de Construção Ld.” foi instaurada execução para pagamento da quantia de esc. 3.173.198$00 de dívidas
de taxa de ligação à Rede de Saneamento.
2.
Para garantia dessa dívida foi penhorada, em 28.6.1997, a fracção
autónoma designada pela letra A correspondente à Cave que faz parte
do prédio construído no regime de propriedade horizontal, sito na
Rua Julião Valverde, n.os 4 e 4-A, inscrito na matriz predial urbana
sob o art.o 3693 da freguesia da Sobreda, composta por uma divisão
ampla para estacionamento descrita na 1.a Conservatória de Registo
Predial de Almada sob o n.o 01450/911122.
3.
A construção desses prédio foi licenciada em 13.3.1992, através
da licença n.o 8.377.92.

A posse dos Recorrentes é uma posse precária e não uma posse
real e efectiva em nome próprio, que lhes confira tutela possessória.

4.

7

Em 28.3,1992, a executada prometeu vender ao embargante Firmino
de Oliveira, o 3.o andar direito desses prédio com espaço de garagem.

Dos autos não resulta provado que os Recorrentes tenham pago,
total ou parcialmente, o preço do espaço de garagem de que são
promitentes-adquirentes.

5.

8

Em 18/4/94, na dependência do BFB, a executada vendeu ao embargante Firmino de Oliveira e mulher Ana Oliveira o 3.o andar Dto,
letra B, sem qualquer referência à garagem.

Não resulta igualmente provado, que os Recorrentes tenham alguma vez actuado ou actuem “(. . .) por forma correspondente ao
exercício do direito de propriedade ou de outro direito real.” (Artigo
1251.o do C. Civil).

Em 9.9.1993, a executada prometeu vender a Pedro Miguel, o 2.o
andar direito, com garagem.

6.
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7.

18.

Em 9.9.1993, o Pedro Miguel prometeu vender o mesmo imóvel
à embargante Isabel Lavínia.

Os embargantes utilizam a cave como garagem para os seus veículos,
sabem e têm consciência que ainda não fizeram a escritura pública
de compra das garagens, arrogam-se como donos das mesmas e como
tal são reconhecidos pelos seus vizinhos desde que para lá foram
morar.

8.
Esta Isabel Lavínia celebrou escritura pública de aquisição com
a executada do 2.o andar direito, art.o 3693, letra Q, em 26/5/97,
no Segundo Cartório Notarial da Almada, sem qualquer referência
à garagem.
9.
Em 4.11.1993, a executada prometeu vender à embargante Paula
Cristina, o 1.o andar desse prédio com espaço de garagem.
10.
Em 22/11/99, a Paula Cristina Aniceto Casimiro de Sá adquiriu
por partilha o 1.o andar Dto., letra E, sem qualquer referência à
garagem.
11.
Em 21.10.1993, a executada prometeu vender à embargante Eulália,
o rés-do-chão esquerdo desse prédio com espaço de garagem.
12.
Em 2/2/94, por escritura pública celebrada na CGD, a executada
vendeu à embargante Eulália Marquês e marido José Marquês, o
R/C Esq., letra B, sem qualquer referência à garagem.
13.
Em 3.8.1994, a executada prometeu vender à embargante Teresa
Maria, o rés-do-chão direito, assim como uma garagem.
14.
Em 14/12/94, no edifício da CGD, por escritura pública, esta Teresa
Maria adquiriu o R/C Dto, letra C, sem qualquer referência à garagem.
15.
Em 9.5.1995, a executada prometeu vender ao embargante José
Correia o espaço da garagem n.o 7.
16.
Em 17/12/93, a executada vendeu a António Salvador Teixeira Pessoa o 2.o andar esquerdo, letra F, sem qualquer referência à garagem,
apesar da mesma constar da proposta de compra.
17.
Em 3.8.1995, o embargante Firmino, em nome dos embargantes,
dirigiu à executada, uma carta manifestando o desejo de ver legalizada
a posse dos referidos espaços de garagem.

19
A impugnação foi deduzida em 18.9.1997.
Não se provaram outros factos, nomeadamente que os embargantes
já tenham celebrado a escritura pública de aquisição dos espaços
de garagem, porque nenhuma escritura pública referente às garagens
foi junta, apesar de os embargantes terem sido expressamente notificados para o efeito.”
3.1. Em execução fiscal instaurada contra uma sociedade foi penhorada, em 28 de Junho de 1997, uma fracção autónoma de um
prédio urbano, correspondente à cave, destinada a estacionamento
automóvel.
Contra tal penhora deduziram os ora recorrentes embargos de terceiro, fundados em que prometeram adquirir à executada espaços
para parqueamento naquela cave, passando a deter a chave da fracção,
e a ali estacionar os seus veículos, tendo, todos, pago o preço acordado,
havendo-se como comproprietários e como tal sendo considerados,
exercendo, em comum, os direitos de uso, fruição e disposição dos
lugares de estacionamento na falada cave.
Na primeira instância os embargos foram julgados improcedentes,
por se ter entendido que a posse dos embargantes, baseada em contratos-promessa de compra e venda, não é posse real e efectiva em
nome próprio que confira tutela possessória.
Decisão que o TCA manteve, estribando-se, no essencial, na precaridade da posse dos embargantes, por isso não merecedora de tutela
jurídica.
Contra ela se insurgem os embargantes, através do presente recurso,
fundado nas razões expressas nas conclusões atrás transcritas.
3.2. No primeiro grupo dessas conclusões, abarcando as que trazem
os n.os I, II e III, os recorrentes defendem que para a decisão da
causa se devem considerar mais factos do que aqueles que vêem dados
por provados, e que igualmente o estão, ou por acordo, ou por constarem de documentos juntos ao processo.
Porém, porque a causa foi julgada, em primeiro grau de jurisdição,
por um tribunal tributário de 1a instância, este Supremo Tribunal
Administrativo não conhece, no presente recurso, senão de matéria
de direito, como limita o n.o 4 do artigo 21.o do Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais, não podendo, por isso, reexaminar o julgamento que as instâncias fizeram da causa, em sede de matéria de
facto, tendo em vista a sua alteração. Tal só poderia acontecer se
ocorresse “ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa
espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de
determinado maio de prova”, na expressão do n.o 2 do artigo 722.o
do Código de Processo Civil - o que não é o caso, nem isso vem
invocado.
Improcede, pelo exposto, este primeiro grupo de conclusões.
3.3. Nas demais conclusões exprimem e sustentam os recorrentes
tese de direito oposta à adoptada pelo TCA, no que concerne à tutela

74
da sua posse através de embargos de terceiro. Para eles, porque,
na sequência dos contratos-promessa que celebraram, houve tradição
para si da coisa prometida comprar, porque pagaram o preço acordado, e porque passaram a usá-la como donos, e como tal são reconhecidos, têm posse merecedora de tutela mediante embargos à
penhora.
Antes de entrar no debate da questão de direito, importa fazer
algumas referências relativamente aos factos provados, aos quais há
que aplicar o direito.
É que, ao contrário do que afirmam os recorrentes, nas conclusões
das suas alegações de recurso, não vem estabelecido, em sede de
matéria de facto, que esteja pago, por inteiro, o preço acordado com
a executada como contrapartida da prometida aquisição dos espaços
de estacionamento na fracção penhorada. Na verdade, se os contratos-promessa efectuados referem um preço global que corresponderia à soma do relativo à fracção habitacional e ao do espaço para
parqueamento automóvel, já as escrituras de compra e venda depois
celebradas pelos embargantes (com excepção de um) aludem ao preço,
que se diz satisfeito, correspondente à fracção vendida, ou seja, à
habitacional - e só a ela. Ficou, assim, por demonstrar que os embargantes tenham pago à executada o prometido preço dos espaços
de estacionamento na fracção penhorada.
Como faltou, ainda, de entre os factos alegados pelos embargantes,
na sua petição inicial, estabelecer desde quando se verifica o seu
provado comportamento, para que possa concluir-se se ele é, ou não,
anterior à penhora, sendo certo que, a configurar ele uma posse (ou
outro direito) atendível para o efeito dos presentes embargos, impõe-se que date de momento antecipado ao da penhora.
Por último, também não vem assente a relação de causalidade entre
tal comportamento e a celebração das aludidas promessas de compra
e venda que os embargantes invocaram na petição de embargos, ou
seja, ignora-se a razão por que os embargantes agem como agem-se
porque receberam a coisa na sequência das promessas, se por outro
qualquer motivo, designadamente, a mera tolerância do dono.
O que se sabe é, apenas, que os embargantes celebraram, entre
1992 e 1995, as faladas promessas bilaterais de compra e venda; que
“utilizam a cave como garagem para os seus veículos”; que “sabem
e têm consciência que ainda não fizeram a escritura pública de compra
das garagens, arrogam-se como donos das mesmas e como tal são
reconhecidos pelos seus vizinhos desde que para lá foram morar”;
e, ainda, que “em 3.8.1995, o embargante Firmino, em nome dos
embargantes, dirigiu à executada uma carta manifestando o desejo
de ver legalizada a posse dos referidos espaços de garagem”.
Importa, então, ver se, com tais elementos de facto, se deve concluir
que a penhora realizada ofendeu “a posse ou qualquer direito” (artigo 351.o, n.o 1, do Código de Processo Civil) da titularidade dos
recorrentes incompatível com essa realização.
A resposta tem de ser negativa, na falta de estabelecimento do
já apontado facto, a saber, a data (não, necessariamente, precisa),
em que os embargantes começaram a arrogar-se a qualidade de donos
da fracção penhorada, e a ser como tal reconhecidos. Na verdade,
e seja qual for a qualificação jurídica que mereça a actuação dos
recorrentes, isto é, sejam eles possuidores, ou titulares de outro qualquer direito, sempre ele teria que ser anterior á penhora para que
ela pudesse tê-lo ofendido, pois nunca de ofensa se poderá falar se,
no momento da penhora, o direito não existia.
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Mas os embargantes, que haviam alegado, na peça inicial do processo, que “a partir da data da celebração dos contratos, passaram
a parquear os seus respectivos veículos nos espaços de garagem na
cave”, e que “quando pagaram o preço, passaram a considerar-se
como proprietários, exercendo de modo pleno e exclusivo dos direitos
do uso, fruição e disposição”, por posse “conferida pela sua proprietária”, não viram a totalidade desta factualidade dada por provada
pela primeira instância. E, ao recorrer para o TCA, não censuraram
o julgamento da 1a instância sobre os factos; nem, agora, imputam
ao acórdão proferido por aquele Tribunal nulidade por omissão de
pronúncia relativa aos factos.
Numa palavra, esgotaram-se os graus de apreciação da factualidade
possíveis sem que estabelecidos ficassem factos essenciais à procedência da tese dos embargantes. E, assim, chegados, agora, a uma
fase em que só do direito pode cuidar-se, essa sua tese carece de
fundamentos factuais que a suportem, pelo que não pode este Tribunal
sufragá-la.
Improcedem, pelo exposto, todas as conclusões das alegações do
recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, negando provimento ao recurso, confirmar o aresto impugnado.
Custas a cargo dos recorrentes, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 15 de Janeiro de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Arguição de nulidade de acórdão por omissão de pronúncia.
Doutrina que dimana da decisão:
Não enferma do vício de omissão de pronúncia o acórdão
em que se não conheceu das duas questões que porejam
das conclusões da alegação da recorrente em virtude de
se ter reputado prejudicado o seu conhecimento pela decisão
de outra, a montante (a verificação de caso decidido ou
caso resolvido).
Recurso n.o 528/02-30. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Alcântara Refinarias-Açúcares SA; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr.
Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
ALCÂNTARA — REFINARIA AÇÚCARES, SA, com sede na
Quinta do Ferral, Santa Iria de Azóia, Loures, vem, sob a invocação
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dos artigos 281o do CPPT, 102o da LPTA e 752o, 716o e alínea d)
do n.o 1 do artigo 668o do CPC, arguir a nulidade do acórdão de
fls. 396-401, a final formulando as seguintes conclusões:
I. O acórdão sub judice, ao decidir como decidiu, ignorou ostensivamente as questões fulcrais e pertinentes suscitadas pelas partes.
II. Refugiando-se numa pretensa questão prévia que impediria o
Tribunal de o fazer; contudo, mais não fez que:
III. Dar cobertura a uma manifesta inconstitucionalidade, visto a
notificação do despacho de caducidade da autorização à aplicação
do regime de tributação pelo lucro consolidado ter que se considerar
como não feita.
IV. A notificação é um acto substancial, não é um acto meramente
burocrático.
V. É absolutamente pacífico na letra da lei, na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a eficácia objectiva dos actos
administrativos depende da notificação “perfeita e efectiva” dos
mesmos.
VI. O direito à notificação, por parte do cidadão, é um direito
fundamental, com clara protecção constitucional, sendo considerado
um direito análogo aos direitos, liberdades e garantias.
VII. O direito ao contraditório é um dos pilares de um estado
de direito democrático.
VIII. As justificações “achadas” pelo Tribunal para o impedir de
conhecer das questões que devia conhecer, soçobra(m), assim,
completamente.
IX. Acresce que o acórdão transcreve ipsis verbis a 11.a factualidade
dada como provada na sentença do TT de 1.a Instância de Lisboa.
X. Contudo, a matéria controvertida enunciada nesse ponto, não
sendo uma matéria de direito e não tendo sido conhecida pelo Tribunal
em sede de 1a Instância, não pode servir de base à fundamentação
do acórdão.
Notificada a Fazenda Pública, nos termos e para efeitos das disposições conjugadas dos artigos 670o, no 1, 716o, no 1, e 726o do
CPC, ex vi alínea e) do artigo 2o do CPPT, nada disse.
Corridos vistos suplementares, cumpre decidir.
A requerente entende que o acórdão em foco enferma de nulidade
por omissão de pronúncia - alínea d) do n.o 1 do artigo 668o do CPC.
É sabido que a nulidade de acórdão por omissão de pronúncia
se verifica quando o Tribunal deixa de pronunciar-se sobre questões
que devia apreciar - artigo 668o, no 1, al. d), do CPC, aplicável ex
vi artigos 716o do mesmo compêndio adjectivo e 2o, al. e), do CPPT
(as nulidades de sentença estão previstas no artigo 125o do CPPT,
mas nele inexiste norma que determine a aplicação deste preceito
aos acórdãos).
Como bem se nota no acórdão desta Secção de 6 de Fevereiro
último - rec. n.o 26 174, “na falta de norma neste diploma sobre
os deveres de cognição do Tribunal, há que recorrer, em primeiro
lugar, à norma do artigo 660o, n.o 1, do Código de Processo Civil,
em conformidade com o disposto no referido artigo 2o”.
Nesta disposição, impõe-se ao juiz o dever de conhecer de todas
as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras.
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Isto realçado, nota-se que no aresto reclamado se exarou, após
a exposição do quadro factual disponível, que “as questões nucleares
propostas no presente recurso são a de saber se a tributação de um
grupo de empresas pelo lucro consolidado terá de abranger todas
as que constituem o grupo, ou se algumas podem ser excluídas; e
a de saber se, tendo sido autorizada a tributação pelo lucro consolidado, pode depois a Administração Fiscal revogar aquele acto
de autorização”.
E, de seguida, se sublinhou que, “previamente, porém, há que averiguar se delas se deve, ou não, conhecer”.
E, a final, se proclamou em tal acórdão que “prejudicado está
o conhecimento das questões colocadas no presente recurso”.
Ora, como se entendeu no acórdão desta Secção de 13.V.1998,
rec. 21 901, “quando o Tribunal, consciente e explicitamente, deixa
de conhecer de qualquer questão, por entender não o dever fazer,
poderá haver erro de julgamento, mas não nulidade por omissão de
pronúncia”.
Destarte, improcede a arguida nulidade.
Quanto à transcrição ”ipsis verbis da 11a factualidade dada como
provada na sentença do TT de 1a Instância” - ‘face a esse circunstancialismo, a AF, concluindo que não deve ter-se por aplicável o
regime de tributação pelo lucro consolidado desde o início do período
relativamente ao qual foi concedido (1991 a 1993), notificou as impugnantes da caducidade da autorização para aplicação do citado
regime de consolidação, declarada em despacho de 29.VIII.1994 do
Director-Geral dos Impostos, não só para a autorização de 1989, mas
também para as autorizações subsequentes, e de que iria proceder
às liquidações individuais de cada uma das sociedades do grupo e
à anulação da liquidação pelo grupo consolidado, a partir do exercício
de 1989, inclusive” - tratando-se de recurso per saltum, em que, portanto, se mostrava consolidada a matéria de facto (cfr. artigo 32o,
no 1, al. b), do ETAF) naturalmente se impunha a este Tribunal
de revista acatar esta e, obviamente, considera-la na decisão de direito
(cfr. art.o 21o, no 4, daquele Estatuto).
Como assim, destituídas de suporte válido as duas últimas conclusões da reacção da impugnante ao acórdão referenciado supra.
Termos em que se acorda desatender a presente reclamação.
Custas pela impugnante/reclamante, fixando-se a taxa de justiça
em E 99,76.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Almeida Lopes — Beata Queiroz.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Execução fiscal. Cobrança de dívidas ao Estado. Reembolso.
Competência dos tribunais tributários.
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Doutrina que dimana da decisão:
I — De acordo com o disposto no art.o 62o, n.o 1, al. g),
do ETAF, art.o 1o, 23o, al. f), 118o, n.o 1, al. d), e art.o
233o, n.o 1, al. b), e n.o 2, al. a), do CPT, os Tribunais
Tributários são materialmente competentes para apreciar
pretensão formulada pelo executado no âmbito daquela
execução fiscal, ainda que porventura mediante utilização
de meio processual inadequado (cfr. arts. 97o da LGT
e 199o do CPC).

Recurso no 1019/02-30. Recorrente: Maria Carmo Carrapato Gaita
Rodrigues Caldeirão; Recorrida: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Afonso Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada agora com o Acórdão do Tribunal Central Administrativo que lhe não conheceu do mérito do recurso que antes interpusera da sentença do TT de 1a Instância e julgou antes este tribunal
incompetente em razão da matéria para conhecer do pedido formulado
na impugnação judicial deduzida, dele interpôs recurso para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, a Impugnante Maria Carmo
Carrapato Gaita Rodrigues Caldeirão, nos autos convenientemente
identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
e, pugnando pela revogação do julgado, formulou, a final, as seguintes
conclusões:
1 - Estamos perante um processo de execução que se rege pelo CPPT.
2 - Assim, a competência para dirimir o conflito e os seus incidentes
é da competência dos Tribunais Tributários.
3 - Mas ainda que assim não fosse, tendo o Tribunal Tributário de
1a Instância assumido a competência para decidir, então não haveria
que condenarem custas a ora recorrente.
4 - O douto Acórdão recorrido violou o disposto no art. o 62o n.o
1 nomeadamente da sua alínea i) e artos 99o e segts. do CPPT, e demais
normativos relativos a custas.
Não foram apresentadas quaisquer contra alegações.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal teve vista dos autos - cfr. fls. 144.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar
e decidir.
O tribunal ora recorrido considerando que a questão a decidir,
de conhecimento oficioso aliás, era a de saber se o TT de 1a Instância
era ou não competente, em razão da matéria, para conhecer da matéria
levada à petição inicial dos presentes autos de impugnação judicial
e que, porventura apurada a questionada incompetência, ficaria prejudicado o conhecimento do demais, designadamente do mérito do
recurso antes interposto pela Impugnante, fiou, para tanto, a seguinte
matéria de facto:
a) Foi instaurada execução fiscal contra a ora recorrente para cobrança
de 6.311.606$00 relativa a “Reposição não abatida nos pagamentos”,
respeitante a ” importância apurada de desvio de dinheiros públicos,
no processo disciplinar n.o 5422/CAF/91 e que foi determinado por despacho de 11.1.1996 de S. Exa o Secretário de Estado de Administração
Educativa” - doc. de fls. 41 dos autos;

b) A ora recorrente intentou junto do STA recurso contencioso de
anulação contra o despacho supra referido bem como requereu a suspensão de eficácia do mesmo - cfr. docs. de fls. 7 e segs ;
c) Na petição inicial de impugnação judicial deduzida invocou a mesma que a dívida é inexistente ou pelo menos inexequível, ser falso o
título executivo e haver errónea qualificação dos factos e errada tributação
- cfr. dizeres da respectiva p. i.
E dirimindo oficiosa e prejudicialmente a suscitada questão da competência em razão da matéria, veio a concluir, em sede decisória,
que o TT de 1a instância era incompetente para se pronunciar e
decidir acerca das questões suscitadas na petição inicial apresentada
uma vez que, aduziu-se no sindicado aresto,
“ ... no caso, inegável é, que se trata de um acto materialmente administrativo o facto donde promana a quantia exequenda em causa,
apurada em sede de processo disciplinar, tendo aquele despacho que
a cominou constituído a última palavra da Administração, dele cabendo
recurso contencioso de anulação, que a ora recorrente, de resto, não
deixou de interpor para o STA. E não existe aqui nenhum acto de liquidação de recita tributária, ou outro equiparado para o qual a lei
atribua competência em razão da matéria aos tribunais tributários para
deles conhecerem -cfr. arts. 1 o, 23o e 118o do CPT.”
E que: “... a competência para o efeito se radicar no Supremo Tribunal
Administrativo (1.a Secção), não é de conhecer de quaisquer outras
questões, com excepção das custas que não podem deixar de ser devidas,
por errada escolha do tribunal competente.”
Assim decidindo, a final, não conhecer do objecto daquele recurso
jurisdicional e revogar, pela apontada razão a sindicada sentença do
TT de 1a Instância, mais condenando a Recorrente nas custas.
É contra o assim decidido e nos termos expostos que se insurge
mais uma vez a Recorrente.
E, tudo visto, importa se afirme desde já que não pode manter-se
o sentido da impugnada decisão, atinente à competência, em razão
da matéria, dos tribunais tributários.
Esta questão, da competência dos tribunais administrativos, em
qualquer das suas espécies, é, como é sobejamente sabido, decorre
da lei e vem sendo repetida e reiteradamente afirmada pela jurisprudência dos nossos tribunais superiores, de interesse e ordem pública, precedendo o seu conhecimento o de qualquer outra - cfr. art.o 3o
da LPTA - e de conhecimento oficioso pelo tribunal, podendo ser
suscitada pelos interessados e pelo Ministério Público e pelo representante da Fazenda Pública até ao transito em julgado da decisão cfr.
art. 45o n.o 1 e 2 do CPT e 16o n.o 1 e 2 do CPPT.
Assim e atentando na factualidade fixada pelo tribunal a quo, designadamente na apurada circunstância de que “... foi instaurada execução fiscal contra a ora recorrente para cobrança de 6.311.606$00
relativa a “Reposição não abatida nos pagamentos”; respeitante a ” Importância apurada de desvio de dinheiros públicos, no processo disciplinar
n.o 5422/CAF/91 e que foi determinado por despacho de 11.1.1996 de
S. Ex.a o Secretário de Estado de Administração Educativa.”,
E considerando que dos termos da própria petição inicial oportunamente apresentada em juízo não pode, em bom rigor, deixar
de entender-se aquela, embora inadequadamente intitulada de ” impugnação judicial ”, como de verdadeira e própria reacção judicial
ao processo de execução fiscal, processo n.o 100063.02/96 da Repartição de Finanças de Campo Maior, - oposição à execução fiscal que,
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entretanto, e com vista ao eventual pagamento coercivo daquela importância, já de harmonia com o disposto no art.o 117o do CPT (cfr.
fls. 38 a 42 dos autos) lhe havia sido instaurado,
Imperioso é antes concluir que, para tanto, eram antes materialmente competentes os Tribunais Tributários de 1.a Instância, tal como
entendera, aliás, o TT de 1a Instância na sentença que o sindicado
aresto pelo referido fundamento entendeu anular, - cfr. art.o 62o,
n.o 1, al. g), do ETAF “Compete aos tribunais tributários de 1a instância
conhecer: ... dos recursos dos actos praticados pela entidade competente
dos serviços da administração fiscal nos processos de execução fiscal.”,
Uma vez que, ao contrário do referido no impugnado acórdão,
é antes e igualmente incontroverso que o procedimento adequado
àquela cobrança coerciva é ainda a execução fiscal, tal como aliás
decorre expressamente invocados preceitos do aplicável CPT, a saber,
art.o 1o - o processo tributário é “o processo relativo ao exercício dos
direitos tributários. . .”, art.o 23o, al. f), “o recurso dos actos praticados
pelo chefe da repartição de finanças no processo de execução fiscal
que afectem os direitos ou interesses legítimos ods contribuintes.” e g)
“a oposição à execução fiscal”, e art.o 118o, n.o 1, al. d), ”Recursos
dos actos praticados pelo chefe da repartição de finanças no processo
de execução fiscal.”.
Não ocorre pois a decretada incompetência, em razão da matéria,
dos Tribunais Tributários, circunstância que, na economia do impugnado acórdão, demandou o não conhecimento do mérito do recurso
jurisdicional antes interposto pela Recorrente da sentença do TT de
1a Instância de fls. 95 a 99.
E nem o constatado erro na forma de processo - impugnação judicial
(meio processual utilizado para reacção judicial à entretanto instaurada execução fiscal tendente àquela cobrança coercivo) isenta ou
desobriga os demandados tribunais tributários.
Na verdade, nos temos dos arts. 97o, n.o 3, da LGT e 199o do
CPC e de acordo com jurisprudência constante desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, sempre, nestes casos, ao juiz cumpre,
traduzindo e dando corpo ordinário à garantia constitucional do acesso
aos tribunais e à decisão judicial em tempo útil, como salvaguarda
da tutela efectiva dos direitos e interesses legalmente protegidos
(art.o 20o da CR), ao juiz cumpre, diziamos, determinar que o processo
siga a forma processual adequada, desde que, para tal seja ainda
competente o tribunal demandado e a “acção judicial” não esteja
porventura caducada - no mesmo sentido Diogo Leite Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge Sousa, in Lei Geral Tributária, Comentada
e Anotada, pag. 422 e outras.
Ora, sobre este ponto é também omissa a sentença do TT de
1a Instância.
Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção em julgar procedente
o presente recurso jurisdicional, revogar o sindicado acórdão para
ser substituído por outro que conheça do mérito do recurso antes
interposto, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) —
Brandão de Pinho — Almeida Lopes.
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Acórdão de 21 Janeiro de 2003.
Recurso no 1038/02-30. Recorrente: Sociedade Artística - Manufacturas Químicas, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo
Juiz Conselheiro Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
A Sociedade Artística - Manufacturas Químicas e Metálicas, Lda,
inconformada com a sentença do M.mo Juiz do T. T. da 1.a Instância,
que lhe julgou improcedente a impugnação que havia deduzido contra
a liquidação de derrama, dela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro
conclusivo:
1 - As actas das reuniões dos órgãos das autarquias locais são
documentos autênticos que, nos termos da Lei, fazem prova plena
do que nelas se passou;
2 - Da acta no 8/90 da Reunião da Assembleia Municipal de Valença
de 25/05/90 não consta qualquer deliberação quanto à criação da
derrama de 10% sobre a colecta de IRC, relativa ao exercício de
1990;
3 - O que dela consta é que a Assembleia Municipal “aprovou
por unanimidade a deliberação da Câmara Municipal de (...) fixar
uma derrama de 10% (dez por cento) sobre o IRC para 1991”;
4 - Não pode considerar-se que a deliberação da Câmara Municipal
“(...) vale como proposta de lançamento de derrama”, porquanto tal
entendimento não encontra o mínimo de correspondência no texto
da acta no 8/90, ainda que imperfeitamente expresso;
5 - Assim não tendo sido entendido, foram violados os artigos
86o, no 2, do D.L. 100/84, de 29/03, 238o, no 1, e 371o, no 1, do
Código Civil, 39o, no 2, alínea f), e 51 o, no 3, al. a), do D.L. 100/84,
de 29/03.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Os autos foram cobrados ao Mo. Po. nos termos do arto 22o da
L.P.P.T.
O relator, a propósito da conclusão 2a, entendeu que a questão
de saber se a acta no 8/90 da Assembleia Municipal de Valença de
25/05/90 foi elaborada e se dela não consta qualquer deliberação quanto à criação de derrama de 10%, relativa ao exercício de 1990, lograva
enquadramento no pleno dos factos e, assim, não tendo o recurso,
por exclusivo fundamento, matéria de direito, propendeu a declarar
este S.T.A. incompetente para apreciar.
Ouvidas as partes acerca desta questão, apenas se pronunciou a
recorrente, afirmando que o recurso tem por exclusivo fundamento
matéria de direito.
Os autos foram, então e de novo, cobrados ao Mo. Po.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir, começando por conhecer
da questão da competência deste S.T.A. para o conhecimento do
recurso.
Sob a al. d) do probatório da sentença recorrida escreveu-se o
seguinte:
Através do ofício no 2202 de 18/12/90, a C.M. de Valença comunicou
à Direcção de Finanças de Viana do Castelo a deliberação tomada
pela Assembleia Municipal daquele concelho de 25 de Maio de 1990.
E, na alínea e) do dito probatório consta o seguinte:
Nos termos constantes da acta da reunião da mencionada Assembleia Municipal, esta aprovou por unanimidade a deliberação da Câ-
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mara Municipal de “considerando os investimentos em curso no sector
das águas e saneamento, fixar uma derrama de 10% (dez por cento)
sobre o IRC para 1991”.
Ora, do confronto da matéria de facto ora transcrita com a aludida
conclusão resulta uma inteira consonância quanto aos factos; a única
divergência que ocorre reside na incidência da derrama, isto é, se
sobre o IRC/90 ou sobre o IRC/91, o que constitui questão de direito,
pois que a sua solução depende tão só da interpretação da dita acta.
Conclui-se, pois, que o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de direito, sendo este S.T.A. competente para o apreciar.
Vem provado o seguinte:
a) Respeitante ao rendimento do ano de 1990, a Administração
Fiscal procedeu em 12/12/91 à liquidação do IRC cuja nota de cálculo
consta de fls. 4 dos autos da reclamação graciosa apensa;
b) Nessa liquidação foi incluído o valor de 944.211$00 correspondente a derrama e juros compensatórios no montante 90.799$00.
c) A impugnante apresentou reclamação graciosa dessa liquidação
que foi indeferida por despacho do Senhor Director de Finanças que
consta de fls 21 dos autos apensos e que foi notificado à impugnante
em 9 de Junho de 1993.
d) Através do ofício no 2202, de 18 de Dezembro de 1990, a Câmara
Municipal de Valença comunicou à Direcção de Finanças de Viana
do Castelo a deliberação tomada pela Assembleia Municipal daquele
concelho de 25 de Maio de 1990.
e) Nos termos constantes da acta da reunião da Assembleia Municipal, esta aprovou por unanimidade a deliberação da Câmara Municipal de Valença “considerando os investimentos em curso no sector
de águas e saneamento, fixar uma derrama de 10% (dez por cento)
sobre o IRC para 1991”.
Refira-se, antes de mais, que convergimos com a sentença recorrida
quando nela se afirma, a propósito da incidência da derrama, que
“a referência ao ano de 1991 constante da dita deliberação deve interpretar-se como sendo o ano da cobrança da derrama.
Com efeito, do acordo com a Lei então em vigor, o momento
do lançamento da derrama era aferido tomando como padrão o ano
da cobrança. Até 30 de Setembro do ano anterior ao da cobrança
lançavam-se derramas para o ano seguinte, é dizer, para serem cobradas no ano seguinte”.
Dito isto, vejamos se a dita Assembleia Municipal deliberou ou
não criar a referida derrama.
Nos termos do arto 51o, no 3, al. a), da Lei 100/84, compete à
câmara municipal, no que respeita às suas relações com outros órgãos
autárquicos elaborar e apresentar à assembleia municipal propostas
e pedidos de autorização relativos às matérias constantes do no 2
do arto 39o.
Esta disposição legal, na alínea f), diz-nos que compete à assembleia
municipal, sob proposta ou pedido de autorização da câmara, deliberar
quanto à criação da derrama.
Assim sendo, enquanto a câmara propõe a criação da derramas
a assembleia municipal delibera sobre a criação das mesmas.
No caso dos autos, da acta de reunião da Câmara Municipal de
Valença, de 30/4/1990, a fls. 111, consta que aquele órgão deliberou
fixar uma derrama de 10% sobre o IRC 1991.
Dela consta ainda que “esta deliberação deverá ser submetida à
homologação da Assembleia Municipal”.
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Mau grado a terminologia usada, é, para nós evidente que a deliberação de fixar a derrama mais não é, como acentua a sentença
recorrida, que uma proposta dirigida à assembleia municipal, pois,
se assim não fosse, não se compreenderia a preocupação de a submeter
à “homologação” deste órgão autárquico.
Donde se conclui que a C. M. Valença, com a referida deliberação,
apenas pretendeu propor à Assembleia Municipal a criação de uma
derrama.
Mas será que a dita Assembleia Municipal deliberou criá-la?
A este propósito, consta da acta da reunião da Assembleia Municipal, com o no 8/90, a fls. 98, que a referida deliberação camarária
foi “aprovada por unanimidade”.
Na óptica da recorrente não estamos aqui perante uma deliberação
da Assembleia Municipal, antes nos defrontamos com a aprovação
de uma deliberação da Câmara Municipal.
Vejamos.
Segundo Freitas do Amaral (Direito Administrativo, vol III, pág.
149) as deliberações são as decisões tomadas por órgão colegiais.
Por outro lado, como afirma Esteves de Oliveira (Direito Administrativo, Vol. I, pág. 229) a formação da vontade dos órgãos colegiais
toma o nome de deliberação.
Assim, quando a Assembleia Municipal decidiu aprovar a proposta
camarária atinente à derrama, não só exprimiu a sua vontade, como
ainda, a tal decisão, porque de um órgão colegial, há-de caber o
nome de deliberação.
Donde se conclui que, em consonância com a Lei, a Assembleia
Municipal de Valença deliberou criar a derrama cuja criação lhe havia
sido proposta pela respectiva Câmara Municipal, apesar das imprecisões terminológicas assinalados.
Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso, não se mostrando violadas as disposições legais apontadas como tal.
Termos em que acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Ernâni
Figueiredo — Mendes Pimentel.

Acórdão de 21 deJaneiro de 2003.
Assunto:
Poderes de cognição do TCA em sede de matéria de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Segundo a alínea a) do n.o 1 do artigo 712o do CPC,
subsidiariamente aplicável [ex vi alínea e) do artigo 2o
do CPPT], a 2a instância pode alterar a decisão da 1a
sobre matéria de facto se do processo constarem todos
os elementos de prova que serviram de base à decisão
sobre os pontos da matéria de facto em causa.
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2 — No que tange a prova documental, restrição alguma é
aí feita, recte, decorrente de força probatória, por isso
que o TCA pode apreciar livremente relatório de exame
à escrita da impugnante.
3 — E no que toca a prova testemunhal também nada impede
uma nova reapreciação e valoração dos depoimentos
constantes dos autos.

Recurso no 1480/02-30. Recorrente: Couto Alves, L.da; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes
Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
COUTO ALVES, LDA, com sede no Largo João Tomás da Costa,
38 - 1o, Viana do Castelo, inconformada com o acórdão do TCA
de fls. 428-433 v.o que, revogando sentença do TT de 1a instância
daquela cidade, manteve as liquidações impugnadas (de IRC de 1991
e respectivos juros compensatórios), vem até nós, culminando a sua
alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1. Não obstante em parte alguma do seu recurso a Fazenda Pública
houvesse especificado os concretos pontos de facto que considera
incorrectamente julgados e os concretos meios probatórios, constantes
do processo, que impunham decisão sobre os pontos da matéria de
facto impugnados diversa da recorrida, ou solicitado a alteração da
matéria de facto, o certo é que o acórdão recorrido alterou a matéria
de facto que a sentença da 1a instância deu como provada.
2. Assim, ocorre excesso de pronúncia, que determina a nulidade
do mesmo acórdão [art.o 668o, 1, al. d), do CPC], pelo que o mesmo
deve ser declarado nulo e, em consequência, ser revogado e substituído
por outro que julgue em conformidade com o recurso interposto
pela FP.
Sem prescindir,
3. O acórdão recorrido não agiu dentro dos limites ou dos poderes
que decorrem da alínea a) do n.o 1 do artigo 712o do CPC.
4. Com efeito, para alterar a matéria de facto, baseia-se no relatório
do exame efectuado à escrita da ora recorrente.
5. Relativamente a documentos, os poderes de alteração da matéria
de facto conferidos pela citada norma legal estão limitados aos que
constem dos autos e façam prova plena quanto à questão controvertida.
6. O relatório do exame à escrita inclui-se nas informações oficiais
a que se refere o art.o 134o, n.o 2, do CPT (actual art.o 115o, n.o 2,
do CPPT), sendo que, conforme expressam Diogo de Leite Campos,
Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, in Lei Geral Tributária, 1999, pp. 260 e 261, ”a força probatória das informações
oficiais reporta-se aos factos que nelas forem referidos como sendo
praticados pela administração tributária ou com base na percepção
dos seus órgãos ou agentes, ou factos determinados a partir dessa
percepção com base em critérios objectivos” e ”os critérios objectivos
a que se alude nesta disposição serão aqueles que assentem numa
base científica ou lógica irrefutável e não em opiniões pessoais, impressões ou palpites de quem elabora as informações.”
7. No caso dos autos, o relatório não reúne os requisitos exigidos
pelo art.o 134o, n.o 2, do CPT para que se lhe atribua força probatória.

8. Ora, tendo sido com base no relatório que o acórdão recorrido
alterou a matéria de facto que a 1a instância deu como provada,
e não gozando o mesmo da força probatória que é fixada pelo referido
art.o 134o, n.o 2, tem de concluir-se que tal alteração, para além de
não ser permitida pelo disposto no art.o 712o do CPC, representa
erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da
causa.
9. Daí que, ao alterar, com as justificações e nos termos em que
o fez, o que ala instância deu como provado, o acórdão recorrido
não agiu dentro dos poderes e limites estabelecidos pelo art.o 712o
do CPC, concretamente, na primeira parte da alínea a) do seu n.o 1.
10. Devia, pois, ser integralmente mantida a matéria de facto assente
pela sentença da 1a instância.
11. Consequentemente, devia ter sido negado provimento ao recurso
da FP e manter-se tal sentença, a qual, por concluir pela existência
da dúvida a que se refere o art.o 121o do CPT, julgou a impugnação
totalmente procedente.
12. Ao decidir em contrário, o acórdão recorrido violou, entre outros, os artigos 712o do CPC e 121 o do CPT.
Não houve contra-alegação.
Transcorreu o prazo do n.o 1 do artigo 289o do CPPT, peremptório
(n.o 1 do artigo 22o do mesmo compêndio adjectivo), sem que o
Ministério Público vertesse nos autos a sua posição sobre o objecto
do recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A coberto do disposto no artigo 713o, n.o 6, ex vi artigo 726o, ambos
do CPC, ex vi artigo 2o, al. e), do CPPT, remetemos para o acórdão
recorrido na parte em que fixou a matéria de facto - fls. 429-430.
A primeira questão decidenda é a de saber se o aresto recorrido
enferma de nulidade por excesso de pronúncia, por isso que, ”não
obstante em parte alguma do seu recurso a Fazenda Pública houvesse
especificado os concretos pontos de facto que considera incorrectamente julgados e os concretos meios probatórios do processo que
impunham decisão sobre os pontos da matéria de facto impugnados
diversa da recorrida, ou solicitado a alteração da matéria de facto,
o certo é que o acórdão recorrido alterou a matéria de facto que
a sentença da 1a instância deu como provada”.
A decisão desta problemática reclama a imediata exposição do quadro conclusivo da alegação da Fazenda Pública para a 2a Instância.
Ei-lo, pois:
”1. O M.mo Juiz a quo decidiu que o recurso a métodos indiciários
por parte da AF, no caso em apreço, foi legítimo e legal, por
fundamentado.
2. Concluiu pela existência de uma dúvida que qualifica de ”fundada”, nos termos e para os efeitos do n.o 1 do art.o 121o do CPT,
no que respeita à errónea quantificação da matéria tributável, sem
atentar, contudo, na própria natureza da tributação por métodos indiciários a que é inerente um certo grau de incerteza/dúvida, maior
ou menor, e, por isso, inevitável e aceitável, bem como sem ponderar
adequadamente que da prova testemunhal (única) produzida pela
contribuinte não resultou a remoção desse ”nível” de incerteza, nem
a disponibilização de meios informativos relevantes para suporte de
uma nova ou melhor fundamentação da quantificação administrativa
da matéria colectável.
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3. Da prova produzida resultou uma dúvida que aproveitou a quem
a originou e manteve - a ora impugnante - no que concerne à quantificação da matéria tributável pelos métodos indiciários.
4. A quantificação feita pela AF serviu-se de índices (técnicos)
de produção - número de dias úteis laboráveis/ano e número de horas
laboráveis/dia - , em causa na sentença - tendo em conta as condições
normais e médias, bem como as específicas, em que operou a draga
fixa, do tipo 200, tendo em vista as paragens (necessárias) para o
arrefecimento e reparação dessa draga.
5. A dúvida afirmada não pode haver-se como fundada ou consistente, no âmbito do regime probatório do n.o 1 do artigo 121o
do CPT, porquanto carecida das necessárias e exigíveis motivação
e justificação, qualidades não decorrentes da prova produzida.
A contribuinte contesta os índices que serviram à quantificação
administrativa da matéria tributável, mas não disponibilizou outras
que fossem credíveis, por coerentes e adequadas à quantificação exacta
e justa, propiciando uma certeza (exigível), como meio de prova.
6. Prova essa produzida que se revela contraditória, obscura e insuficiente, incapaz de, justificadamente, gerar uma dúvida fundada
sobre a quantificação da matéria tributável, nos termos do art.o 121o,
n.o 1, do CPT que, por via dessa qualificação, foi inadequadamente
interpretado e aplicado à situação controvertida.”
E bem sintomático é o artigo 15.o da alegação em foco:
”Importará rever - analisando-os criticamente - os depoimentos
das testemunhas, no que respeita à questão do n.o de dias e do n.o
de horas de trabalho da draga fixa.”
Temos, assim, que no recurso interposto para a 2a Instância a Fazenda Pública se insurgiu contra a prova produzida, mormente a testemunhal oferecida pela impugnante, no que tange à quantificação
da matéria tributável.
Destarte, suscitando aí a Rct. Fazenda Pública concretas questões
de facto, infundada é a afirmação da ora recorrente COUTO ALVES,
LDA, de que o acórdão recorrido alterou a matéria de facto sem
que tal lhe tivesse sido solicitado.
É sabido que a nulidade de acórdão por excesso de pronúncia
se verifica quando o Tribunal conhece de questões de que não podia
tomar conhecimento - artigo 668o, n.o 1, al. d), 2a parte, do CPC,
aplicável ex vi artigos 716o do mesmo compêndio adjectivo e 2o, al. e),
do CPPT (as nulidades de sentença estão previstas no artigo 125o
do CPPT, mas nele inexiste norma que determine a aplicação deste
preceito aos acórdãos).
Na falta de norma neste diploma sobre os deveres de cognição
do Tribunal, há que recorrer, em primeiro lugar, à norma do artigo 660o, n.o 1, do Código de Processo Civil, em conformidade com
o disposto no referido artigo 2o, al. e).
Nesta disposição, impõe-se ao juiz o dever de conhecer de todas
as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada
a outras.
De concluir é, pois, que, ao alterar o teor das alíneas m) e o)
do probatório, o tribunal a quo agiu adentro dos seus apontados poderes de cognição.
Portanto, não se perfila o alegado excesso de pronúncia, por isso
que improcedem as duas primeiras conclusões da alegação da
recorrente.
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A recorrente afirma, ainda, que o quadro factual não podia ter
sido alterado sob a invocação da alínea a) do n.o 1 do artigo 712o
do CPC, onde se dispõe que a decisão do tribunal de 1a instância
sobre matéria de facto pode ser alterada se do processo constarem todos
os elementos de prova que serviram de base à decisão sobre os pontos
da matéria de facto em causa (...).
Entende a Rct. que ”relativamente a documentos, os poderes de
alteração da matéria de facto conferidos pela citada norma legal estão
limitados aos que constem dos autos e façam prova plena quanto
à questão controvertida”.
Não tem razão.
No que tange a prova documental, restrição alguma é feita em
tal preceito, recte, decorrente de força probatória, por isso que a
instância podia apreciar livremente o relatório do exame à escrita
da impugnante.
Acresce, como bem se nota no acórdão desta Secção de 6 de Novembro último - rec. n.o 1028/02-30, que ”a referida disposição legal
e no que toca à prova testemunhal também não impede uma nova
reapreciação e valoração dos respectivos depoimentos, prestados nos
autos”.
Na verdade, segundo o artigo 655o, n.o 1, do CPC, os juízes (das
instâncias) apreciam livremente as provas, decidindo segundo a sua
prudente convicção acerca de cada facto.
Como assim, improcedem, também, as conclusões 3.a a 12.a,
inclusive.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50%.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Vítor
Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Emolumentos notariais por redução de capital. Directiva
69/335/CEE. Constitucionalidade.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Os emolumentos notarias cobrados pela outorga de escritura de redução de capital e alteração de regulamento
não estão previstos na Directiva 69/335/CEE pelo que
não a violam.
II — Sendo os emolumentos considerados taxas, conforme já
foi decidido pelo Tribunal Constitucional, não violam
a Constituição da República Portuguesa.
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Recurso n.o 1546/02-30. Recorrente: Fazenda Publica; Recorrido:
Amorim-Fundo de Investimento Imobiliário Fechado; Relator:
Ex.mo Juiz Conso Dr. Vítor Manuel Marques Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
”Amorim - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado” impugnou
no Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro a liquidação de
emolumentos notariais correspondente a acréscimo de emolumentos
sobre actos de valor determinado que lhe foi efectuada pela outorga
de escritura pública de redução de capital e alteração de regulamento.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada procedente, anulando-se o acto de liquidação e determinando-se
a restituição da quantia paga acrescida de juros indemnizatórios
peticionados.
Inconformada com o decidido recorreu a Fazenda Pública para
este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes
conclusões:
1. A sentença não teve em consideração a espécie do acto de liquidação, posto que diz respeito a uma ” redução de capital e alteração
do Regulamento” e tal não se comportar no âmbito da incidência
do art 4o, no 1, alínea c), em cotejo com o no 3 do artigo 7o da
Directiva no 69/355/CEE, pelo que ocorreu erro na aplicação do
direito.
2. A douta sentença recorrida inverteu os termos da prioridade
das questões de direito a resolver e postergou a questão nuclear da
qualificação dos emolumentos notariais como imposto, diga-se: imposição indirecta, segundo os termos da Directiva, ou como taxa,
no sentido de poder configurar ”direitos com carácter remuneratório”
como consta da alínea e) do no 1 do artigo 12o da mesma
Directiva 69/355/CEE.
3. Como se enaltece no Acórdão, de 31 de Maio de 2 001, reco 26392,
da 2a Secção do STA: ”..., a fonte de toda a imperatividade normativa
que vigora no direito interno radica, em última instância, na lei
fundamental.”
4. O que significa que não apreciou e decidiu antes sobre a constitucionalidade dos emolumentos notariais liquidados, quer do ponto
de vista formal do princípio da legalidade, quer sobremodo da sua
materialidade porquanto isso obrigava a dilucidar a natureza jurídica
dos emolumentos, a sua classificação com taxas, cujo valor (preço)
deriva da sua bilateralidade e do seu carácter sinalagmático correspondente dalgum modo ao complexo de elementos que concorrem
para a sua formação, inclusive os custos indirectos que nele se repercutem e que têm a ver com a própria instituição, organização
e funcionamento do Serviço Público legalmente habilitado a prestar
os serviços indispensáveis para a conformação dos actos em causa
(redução de capital e alteração do regulamento).
5. Por isso, não pôde determinar se existe ou não violação da Directiva no pressuposto de que, como taxação da Tabela dos Emolumentos anexa ao Código de Notariado, se produziu no caso sub
judice qualquer discriminação, dupla tributação ou disparidade que
a Directiva, enquanto postulado legal, tendia a obviar na prossecução
da harmonização das legislações dos Estados membros e como ins-

89
trumento de uma das políticas necessárias aos objectivos da EU, em
concreto a livre circulação de capitais.
6. Assim como não analisou prioritariamente se a Directiva se impunha como tal no sistema jurídico português, visto que se considera
direito derivado comunitário, que tem como destinatários os próprios
Estados membros e se preocupa dominantemente pelos resultados
que em si mesma se consagram, se havia ou não omissão por parte
do Estado nacional na sua transposição, vista a Adesão ter ocorrido
em 1986 e terem sido contemplados um conjunto de derrogações
e disposições transitórias adequadas à adaptação, nomeadamente da
economia e em particular no que diz respeito aos movimentos de
capitais” aos objectivos comunitários.
7. Portanto, tal como se reconhece no Acórdão do Tribunal Constitucional no 115/2002, Proco 567/00, Diário da República, II série,
no 123, de 28 de Maio de 2 002, os emolumentos são autênticas
taxas, ao tempo não sujeitas ao princípio da legalidade formal exigível
segundo o art 106o da CRP, conformadoras de um carácter próprio
de bilateralidade, ”pois não há quebra do nexo sinalagmático”.
8. A sentença é, portanto, contrária ao direito aplicável e deve
ser recomendada a sua reformulação, considerando a acepção de que
os emolumentos liquidados são taxas e, por isso, configuram ”Direitos
com carácter remuneratório”, nos termos do art 12o, no 1, alínea
e), da Directiva no 69/355/CEE e como tal estão excepcionados das
imposições indirectas elencadas no artigo 10o da mesma Directiva,
no sentido final de ser indeferida a pretensão da impugnante porque
os termos da petição não colhem mérito.
Contra alegou a impugnante defendendo a manutenção do decidido,
tendo formulado as seguintes conclusões:
1a) Dão-se por reproduzidas as apresentadas na impugnação. Assim:
2a) A liquidação e cobrança de emolumentos é nula, por:
- ter sido feita por aplicação de Diplomas que estão feridos de
inconstitucionalidade (orgânica e formal) e que
- violam a Directiva Comunitária 69/335/CEE (artigos 2.o a 12.o)
e Decisões do TJCE
3a) A referida Directiva e as Decisões dos Tribunais da Comunidade
têm eficácia interna e aplicação directa e imediata.
4a) Pelo que o presente recurso deve ser julgado não provado e
improcedente com as legais consequências de restituição da importância paga acrescida dos juros legais desde 31 de Agosto de 1999
até integral reembolso.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso por o montante das taxas
ter sido fixado em violação do direito comunitário, por as quantias
em causa serem sempre ilegais independentemente de se qualificarem
como taxas ou impostos e por as normas de direito comunitário equivalerem a direito interno e terem prevalência sobre este.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1 - No dia 21 de Setembro de 1999, a impugnante celebrou uma
escritura pública de redução de capital, outorgada no 1o Cartório
Notarial de Santa Maria da Feira;
2 - O referido Cartório Notarial, liquidou e cobrou à pela quantia
de 780 200$00, dos quais 762 000$00 correspondem a emolumentos,
conforme cópia do registo de conta a fls. 30;
3 - Tal montante foi apurado através da aplicação do artigo 5o
da Tabela de Emolumentos anexa ao Código do Notariado aprovado
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pelo DL 397/83, de 2 de Novembro, com as alterações introduzidas
pelas Portarias no 378/87, de 5 de Maio, 575/89, de 26 de Julho,
1046/91, de 12 de Outubro, e DL 227/94, de 8 de Setembro;
4 - O referido montante de 762 000$00 foi pago pela impugnante
em 21 de Setembro de 1999;
5 - A presente impugnação foi instaurada em 9 de Dezembro de
1999.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A recorrente suscita três questões no seu recurso. Uma reporta-se
à não consideração pela sentença do acto em causa como não estando
abrangido pela Directiva 69/355/CEE, outra reporta-se à não apreciação prévia da questão da inconstitucionalidade relativamente à violação do direito comunitário, a terceira refere-se à aplicabilidade directa no sistema jurídico português da Directiva referenciada.
No que tange à primeira questão diz a recorrente que o julgador
não teve em consideração que o acto de liquidação respeitava a uma
”redução de capital e alteração do Regulamento”, não cabendo por
isso no âmbito de incidência do artigo 4o, no 1, al. c), em cotejo
com o artigo 7oda Directiva 69/355/CEE, o que constituiria erro na
aplicação do direito. Tal artigo 4o da Directiva sujeita a imposto sobre
as entradas de capitais ”o aumento do capital social de uma sociedade
de capitais mediante a entrada de bens de qualquer espécie”. E o
artigo 10o da mesma Directiva proíbe a cobrança, no que tange às
sociedades, associações ou pessoas colectivas com fins lucrativos, de
qualquer imposição, além do imposto sobre as entradas de capitais,
seja sob que forma for, nos seguintes casos:
a) em relação às operações referidas no artigo 4o;
b) em relação às entradas de capital, empréstimos ou prestações,
efectuadas no âmbito das operações referidas no artigo 4o;
c) em relação ao registo ou qualquer outra formalidade prévia
ao exercício de uma actividade a que uma sociedade, associação ou
pessoa colectiva com fins lucrativos esteja sujeita em consequência
da sua forma jurídica.
Por seu turno o artigo 12o, no 1, alínea e), da mesma Directiva
prevê, em derrogação do disposto naquele artigo 10o, que os Estados
membros podem cobrar direitos com carácter remuneratório.
No caso vertente não está em causa um aumento de capital mas
uma redução do capital social e tal situação não se encontra prevista
no mencionado artigo 4o. Tal não resulta de esquecimento do legislador comunitário porquanto no no 3 do artigo 7o da mesma Directiva se refere a aumento de capital social efectuado em resultado
de uma redução de capital por virtude de perdas sofridas, permitindo
nesses casos uma redução da taxa. De onde ter de concluir-se que
os emolumentos cobrados pela redução do capital social não violam
o direito comunitário. Fica pois prejudicada a questão referida nas
alegações relativa à aplicabilidade da Directiva no sistema jurídico
português.
Vejamos agora se, face ao decidido quanto ao direito comunitário,
a liquidação dos emolumentos notariais em causa viola os princípios
constitucionais, nomeadamente o princípio da proporcionalidade e
ou a reserva de competência da Assembleia da República. Tal questão
tem sido objecto de decisões deste Supremo Tribunal Administrativo
e mesmo do Tribunal Constitucional, pelo que nos vamos limitar a
transcrever quanto a este ponto o que muito recentemente se explanou
no acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo 1549/02-30 de
15 de Janeiro de 2003, a que aderimos inteiramente:
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”É que, desde logo, os emolumentos em causa não são impostos
mas taxas.
O conceito de taxa tem sido alvo de larga explanação doutrinal e
jurisprudencial, podendo hoje terem-se por defenidos, com suficiente base
dogmática, os seus elementos essenciais.
Assim, Teixeira Ribeiro, define-a ”como a quantia coactivamente paga
pela utilização individualizada de bens semi-públicos, ou como o preço
autoritariamente fixado por tal utilização” - cfr. RLJ 117294.
E o parecer da P. G. Rep. de 15/Dez/91 in D.Rep., II de 04-06-93,
reproduzindo o parecer no 64/80, tal como o Ac. deste Tribunal, de
10/Fev/83 in Acd. Douts. 257-579, sustentam ser a taxa ”o preço autoritariamente estabelecido, pago pela utilização individual de bens semi-públicos, tendo a sua contra-partida uma actividade do Estado ou
de outro ente publico, especialmente dirigida ao obrigado ao pagamento”.
Para Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, pág. 42/43, as taxas
individualizam-se ńo terreno mais vasto dos tributos, por revestirem carácter sinalagmático, não unilateral, o qual, por seu turno, deriva funcionalmente da natureza do acto constitutivo das obrigações em que
se traduzem e que consiste ou na prestação de uma actividade pública
ou na utilização de bens do domínio público, ou na remoção de um
limite jurídico à actividade dos particulares”.
Para Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, págs.
491 e segts., ”a taxa é uma prestação tributária (ou tributo) que pressupõe
ou dá origem a uma contra prestação especifica, resultante de uma
relação concreta (que pode ser ou não de beneficio) entre um contribuinte
e um bem ou serviço publico, isto é, trata-se de uma receita pública
ligada a relações normalmente de utilidade, entre quem é obrigado a
pagá-la e um serviço ou bem público”.
Assim, temos como elementos essenciais do conceito de taxa: prestação
pecuniária imposta coactiva ou autoritariamente; pelo Estado ou outro
ente público; sem carácter sancionatório; utitização individualizada pelo
contribuinte, solicitada ou não; de bens públicos ou semi-públicos; com
contrapartida numa actividade do credor especialmente dirigida ao mesmo contribuinte.
Essencialmente, a taxa distingue-se do imposto pela bilateralidade ou
unilateralidade do tributo, respectivamente: aquela, ao contrário deste,
supõe a existência de correspestividade entre duas prestações; a primeira
a pagar pelo utente do serviço e a deste, a prestar pelo Estado ou outra
entidade pública.
Esta relação tem, por um lado, carácter substancial ou material, que
não meramente formal mas não vai tão longe quanto os contratos sinalagmáticos: não há uma equivalência económica rigorosa entre o valor
do serviço e o montante da quantia a pagar, podendo até esta ser bastante
superior ao custo daquele; salva sempre a ”desproporção intolerável”.
Como se refere no recente Ac. do TC, de 12/03/02 in D. República,
2a, de 28/05/02, - que, aliás, aqui se segue de perto, ”o que é exigível
é que, de um ponto de vista jurídico, o pagamento do tributo tenha
a sua causa e justificação - material e não meramente formal - na
percepção de um dado serviço”, não bastando ”uma qualquer desproporção entre a quantia a pagar e o valor do serviço prestado”,́ para
que ao tributo falte o carácter sinalagmático será necessário que essa
desproporção seja manifesta e comprometa, de modo inequívoco, a correspectividade pressuposta na relação sinalagmática.
Como refere Teixeira Ribeiro, in cit. pág. 294, as prestações superiores
ao custo continuam a ser taxas no respectivo excedente, ”visto manterem
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o seu carácter bilateral”, não se transmudando, aí em impostos - cfr.
os Acdś. do TC nos 205/87 e 640/95 in D.Rep., respectivamente, 1a
e 2a séries, de 3/Jul/87 e 20/Jan/96.
E um outro parâmetro havendo ainda a considerar: a utilidade do
serviço para o utente que paga o tributo.
Não pode, pois, afirmar-se, que as taxas em causa estejam desligadas,
quanto ao seu montante, da actividade desenvolvida pela Administração.
Pois a comparação pretendida não deve fazer-se entre o custo individual de cada serviço prestado e o emolumento ai cobrado mas, antes,
com os custos e emolumentos globais, nem sequer se mostrando que
estes sejam superiores àqueles.
As receitas em causa são, pois, de qualificar-se como taxas, pelo que
não submetidas ao princípio da legalidade, não estando, assim, ofendidos
os arts. 103o e 165o da Constituição, não ocorrendo inconstitucionalidade
orgânica.
Nem ofendem o principio da proporcionalidade na vertente da proibição do excesso - arto 266o, no 2, do mesmo diploma: ”receita pública
manifestamente desproporcionada com os custos e a natureza do serviço
prestado em troca,”
A perspectiva a considerar, para o efeito, não é a da efectivação de
mera operação material, havendo que atender à fé pública do acto
notarial.
É aliás, no sentido exposto e em casos semelhantes, a jurisprudência,
tanto do TC como deste Tribunal.
Cfr. respectivamente o citado acd. de 12/03/02 e os de 30/Mai/99,
Rec. 25.543, 20/Dez/00, Rec. 25.545, 10/04/02, Rec. 26.827, e de 30/05/01
Rec. 25.543, sumariado in Fiscalidade noos 7/8 pág. 25 e de 10/04/02,
Rec. 26.827.”.
De tudo o que ficou atrás referido terá de concluir-se serem devidos
os emolumentos notariais questionados.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar improcedente a impugnação.
Custas pela impugnante na 1a instância e neste Supremo Tribunal
Administrativo onde contra-alegou, fixando aqui em 50% a procuradoria.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Impugnação judicial. Emolumentos notariais. Sua natureza.
Directiva 69/335/CEE. Escritura pública de redução do capital social.

Doutrina que dimana da decisão:
I — Os emolumentos notariais são taxas.
II — Os emolumentos notariais apurados, por aplicação do
art. 5o da Tabela de Emolumentos anexa ao Código do
Notariado, aprovado pelo DL 397/83, pela celebração
de uma escritura de redução de capital social de uma
sociedade comercial, não são proibidos pela Directiva
69/335/CEE, na redacção da Directiva 85/303/CEE.
III — Tais emolumentos (taxas) não ofendem o princípio da
proporcionalidade.
Recurso n.o 1547/02-30, em que são recorrente a Fazenda Pública,
recorrido AMORIM - Fundo de Investimento Imobiliário Fechado
e de que foi Relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. AMORIM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FECHADO, com sede no lugar de Meladas, Mozelos, Vila da Feira,
impugnou judicialmente, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância
de Aveiro, a liquidação de emolumentos notariais correspondentes
a ”acréscimo de emolumentos sobre actos de valor determinado”.
Alega nulidade da liquidação, por vícios de violação de lei, seja
de lei constitucional, seja de Directiva Comunitária.
O M.mo Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação procedente,
anulando o acto impugnado, com a inerente restituição da quantia
paga, bem como juros indemnizatórios.
Inconformado, o representante da Fazenda Pública interpôs recurso
para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas
respectivas alegações de recurso:
1. A sentença não teve em consideração a espécie do acto de liquidação, posto que diz respeito a uma ”redução de capital” e tal
não se comportar no âmbito da incidência do art. 4o, n.o 1, al. c),
em cotejo com o n.o 3 do art. 7o da Directiva n. 69/355/CEE, pelo
que ocorreu erro na aplicação do direito.
2. A douta sentença recorrida inverteu os termos da prioridade
das questões de direito a resolver e postergou a questão nuclear da
qualificação dos emolumentos notariais como imposto, diga-se: imposição indirecta, segundo os termos da Directiva, ou como taxa,
no sentido de poder configurar ”direitos com carácter remuneratório”,
como consta da al. e) do n.o 1 do art. 12o da mesma Directiva
69/355/CEE.
3. Como se enaltece no acórdão de 31/5/2001, rec. 26.392, da 2a Secção do STA ”... a fonte de toda a imperatividade normativa que
vigora no direito interno radica, em última instância, na lei fundamental”.
4. O que significa que não apreciou e decidiu antes dobre a constitucionalidade dos emolumentos notariais liquidados, quer do ponto
de vista formal do princípio da legalidade, quer sobremodo da sua
materialidade porquanto isso obrigava a dilucidar a natureza jurídica
dos emolumentos, a sua classificação como taxas, cujo valor (preço)
deriva da sua bilateralidade e do seu carácter sinalagmático correspondente de algum modo ao complexo de elementos que concorrem
para a sua formação, inclusive os custos indirectos que nele se re-
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percutem e que têm a ver com a própria instituição, organização
e funcionamento do Serviço Público legalmente habilitado a prestar
os serviços indispensáveis para a conformação dos actos em causa
(redução de capital).
5. Por isso, não pôde determinar se existe ou não violação da Directiva no pressuposto de que, como taxação da Tabela dos Emolumentos anexa ao Código de Notariado, se produziu no caso sub
judice qualquer discriminação, dupla tributação ou disparidade que
a Directiva, enquanto postulado legal, tendia a obviar na prossecução
da harmonização das legislações dos Estados membros e como instrumento de uma das políticas necessárias aos objectivos da EU, em
concreto a livre circulação de capitais.
6. Assim como não analisou prioritariamente se a Directiva se impunha como tal no sistema jurídico português, visto que se considera
direito derivado comunitário, que tem como destinatários os próprios
Estados-membros e se preocupa dominantemente pelos resultados
que em si mesma se consagram, se havia ou não omissão por parte
do Estado nacional na sua transposição ou, vista a Adesão ter ocorrido
em 1986 e terem sido contemplados um conjunto de derrogações
e disposições transitórias adequadas à adaptação, nomeadamente da
economia - e em particular no que diz respeito aos movimentos de
capitais - aos objectivos comunitários.
7. Portanto, tal como se reconhece no Acórdão do Tribunal Constitucional n. 115/2002, proc. 567/00, D.R., II Série, n. 123, de 28/5/2002,
os emolumentos são autênticas taxas, ao tempo não sujeitas ao princípio da legalidade formal exigível segundo o art. 106o da CRP, conformadoras de um carácter próprio de bilateralidade, ”pois não há
quebra de nexo sinalagmático”.
8. A sentença é, portanto, contrária ao direito aplicável e deve
ser recomendada a sua reformulação, considerando a acepção de que
os emolumentos liquidados são taxas e, por isso, configuram ”direitos
com carácter remuneratório”, nos termos do art. 12o, n.o 1, al. e),
da Directiva n. 69/355/CEE e como tal estão excepcionados das imposições indirectas elencadas no art. 10o da mesma Directiva, no sentido final de ser indeferida a pretensão da impugnante porque os
termos da petição não colhem mérito.
Contra-alegou a impugnante, sustentando que o recurso não merece
provimento.
O EPGA não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância.
No dia 31/8/99 a impugnante celebrou uma escritura pública de
redução de capital, outorgada no 1o Cartório Notarial de Santa Maria
da Feira.
O referido Cartório Notarial liquidou e cobrou a quantia de Esc.
1.507.740$00, dos quais 1.482.000$00 correspondem a emolumentos.
Tal montante foi apurado através da aplicação do art. 5o da Tabela
de Emolumentos anexa ao Código do Notariado, aprovado pelo
DL 397/83, de 2/11, com as alterações introduzidas pelas Portarias
nos. 378/87, de 5/5, 575/89, de 26/7, 1046/91, de 12/10, e DL 227/94,
de 8/9.
O referido montante de 1.482.000$00 foi pago pela impugnante
em 31/8/99.
A presente impugnação foi instaurada em 10/9/99.
3. No recurso estão em causa desde logo normativos comunitários.
Vejamos então.
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Dispõe o art. 4o da Directiva do Conselho de 17/7/69 (69/335/CEE),
alterada pela Directiva do Conselho de 10/06/85 (85/303/CEE):
”1. Estão sujeitas ao imposto sobre as entradas de capital as seguintes operações:
(. . .);
c) o aumento do capital social de uma sociedade de capitais mediante a entrada de bens de qualquer espécie...”
Por sua vez, o art. 10o da citada Directiva, dispõe:
”Além do imposto sobre as entradas de capital, os Estados membros
não cobrarão, no que diz respeito às sociedades, associações, ou pessoas colectivas com fins lucrativos, qualquer imposição, seja sob que
forma for:
(. . .);
c) Em relação ao registo ou qualquer outra formalidade prévia
ao exercício de uma actividade a que uma sociedade, associação ou
pessoa colectiva com fins lucrativos esteja sujeita em consequência
da sua forma jurídica.”
Porém, o art. 12o, n.o 1, al. e), da mesma directiva dispõe:
”1. Em derrogação do disposto nos artos. 10o e 11o, os Estados
membros podem cobrar:
(. . .);
e) Direitos com carácter remuneratório...”
Assim, é de concluir, como resulta da Directiva Comunitária atrás
citada, que os emolumentos notariais, devidos por força de uma redução de capital, que é o que está aqui em causa, não estão abrangidos
pela referida proibição.
Importa agora determinar se tais emolumentos são impostos ou
taxas.
O que são os emolumentos notariais?
Importa qualificá-los.
Que se trata de uma receita estadual parece-nos pacífico.
Na verdade, os emolumentos notariais constituem receita estadual,
pois foram cobrados pelo Cartório Notarial, que é um serviço público
dependente da Administração Central do Estado, no exercício das
suas funções públicas, e visando o financiamento de despesas públicas.
Mas será que têm natureza de receita tributária?
O Acórdão deste Supremo Tribunal de 21/6/95 (rec. 19.054) teve
ocasião de abordar esta questão, no tocante aos emolumentos do
registo comercial, de natureza idêntica aos emolumentos notariais,
em termos que suscitam a nossa concordância.
Escreveu-se no citado aresto:
”Tem-se definido tributo como toda a prestação patrimonial estabelecida por lei a favor de uma entidade que tem a seu cargo o
exercício de funções públicas, com o fim imediato de obter meios
destinados ao seu financiamento.
Ou, ainda, como toda a imposição coercitiva em dinheiro que o
Estado arrecada, por força e na forma de lei.
Incluem-se neste conceito, entre outras, e como principais categorias, tanto os impostos como as taxas (cfr. Alberto Xavier in Manual
de Direito Fiscal, I, pág. 35; Nuno Sá Gomes, in C.T.F. n. 304-306,
pág. 85 e Ac. do STA de 7/6/89, Rec. 5580, e doutrina ali citada).
É costume distinguir, numa perspectiva jurídica, as receitas estaduais, entre as de direito público, obtidas por força do ius imperii
ou ius tributandi do Estado, por isso receitas coactivas, e as de direito
privado obtidas mediante processos ao alcance de qualquer particular,
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portanto receitas voluntárias, incluindo nas primeiras as taxas e os
impostos e nas segundas os empréstimos e as receitas patrimoniais
(cfr. Ac. desta Secção de 17/5/95 - rec. 19.053.”
E como distinguir as receitas das taxas, e estas dos impostos?
Vejamos então.
A definição de imposto é pacífica.
Teixeira Ribeiro, in Lições de Finanças Públicas, 5a edição, a
págs. 258, define-o como uma prestação pecuniária, coactiva e unilateral, sem o carácter de sanção, exigida pelo Estado com vista à
realização de fins públicos.
Diogo Leite de Campos, no seu Direito Tributário, a págs. 22, define-o como uma prestação patrimonial, integrada numa relação obrigacional, imposta por lei a um sujeito, a favor de uma entidade que
exerça funções públicas, com o fim de satisfazer os seus objectivos
próprios, e sem carácter de sanção.
Nuno de Sá Gomes, no seu Manual de Direito Fiscal, Volume I,
1995, a págs. 59, define-o como prestação patrimonial definitiva positiva e independente de qualquer vínculo anterior, definitiva e unilateralmente ou não sinalagmática, estabelecida pela lei a favor de
entidades que exerçam funções públicas e para satisfação de fins públicos, que não constituam sanção de actos ilícitos.
Com este último Autor, podemos dizer que se trata de:
a) uma prestação patrimonial positiva;
b) independente de qualquer vínculo anterior;
c) definitiva;
d) unilateral ou não sinalagmática;
e) estabelecida por lei;
f) a favor de entidade que exerça funções públicas;
g) para satisfação de fins públicos;
h) que não constitua sanção ou prevenção de actos ilícitos.
E como definir a taxa?
O conceito de taxa tem sido objecto de longa elaboração doutrinal
e jurisprudencial.
Teixeira Ribeiro, na Revista de Legislação e Jurisprudência, n.o 112,
pág. 294, define-a como a quantia coactivamente paga pela utilização
individualizada de bens semi públicos, ou como o preço autoritariamente fixado de tal utilização.
E o parecer da Procuradoria-Geral da República, de 15 de Dezembro de 1992, in Diário da República, 2a Série, de 4/6/93, reproduzindo o Parecer n. 64/80, bem como o Acórdão deste STA, de
10/2/83 (in Acórdãos Doutrinais, n.o 257, pág. 579), defendem ser a
taxa o preço autoritariamente estabelecido, pago pela utilização individual de bens semi públicos, tendo a sua contrapartida numa actividade do Estado ou de outro ente público, especialmente dirigida
ao obrigado ao pagamento.
Segundo Alberto Xavier, in Manual de Direito Fiscal, págs. 42 e
43, as taxas individualizam-se, no terreno mais vasto dos tributos,
por revestirem carácter sinalagmático, não unilateral, o qual, por seu
turno, deriva funcionalmente da natureza do acto constitutivo das
obrigações em que se traduzem e que consiste ou na prestação de
uma actividade pública, ou na utilização de bens do domínio público,
ou na remoção de um limite jurídico à actividade dos particulares.
Para Sousa Franco, in Finanças Públicas e Direito Financeiro,
págs. 491 e segs., a taxa é uma prestação tributária (ou tributo) que
pressupõe ou dá origem a uma contraprestação especifica, resultante
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de uma relação concreta (que pode ser ou não de benefício) entre
o contribuinte e um bem ou serviço público.
Em suma, temos como elementos essenciais do conceito de taxa:
prestação pecuniária imposta coactiva ou autoritariamente; pelo Estado ou outro ente público; sem carácter sancionatório; utilização
individualizada, pelo contribuinte, solicitada ou não; de bens públicos
ou semi-públicos; com contrapartida numa actividade do credor especialmente dirigida ao mesmo contribuinte - Acórdão do STA de
2/3/94 - rec. 17.363 - in Ap. DR de 28/11/96, págs. 794 e segs.
Ora, posto isto, e pondo em cotejo as definições atrás expostas,
devemos concluir que os emolumentos notariais são taxas e não
impostos.
No caso traduzem a actividade administrativa de prestação de um
serviço.
Que, no dizer de Alberto Xavier (obra citada, págs. 49-50), por
se destinarem à retribuição dos funcionários dos serviços respectivos
recebem a designação de emolumentos.
E, como estamos perante uma relação jurídica de direito público
e não perante uma relação jurídica de direito privado, estamos perante
uma taxa e não perante um preço.
Como se refere no citado acórdão de 21/6/95, diremos que ”quer
do ponto de vista da actividade administrativa de prestação de um
serviço - pressuposto de facto da obrigação legal em que a taxa se
traduz - quer se considere o critério da natureza das relações jurídicas
sempre terá de concluir-se, com segurança, que os emolumentos em
causa liquidados como contrapartida ou contraprestação do serviço
prestado ..., mais não são do que uma taxa, com os atributos atrás
enunciados, com realce para a natureza coactiva e o carácter bilateral
ou sinalagmático”.
Daqui decorre que os emolumentos notariais que são, como se
disse, taxas são receita tributária estadual, com previsão na al. a)
do n.o 1, do art. 62o do ETAF.
Em suma: os emolumentos notariais são taxas.
E o utente que paga o tributo (taxa) retira dele a utilidade do
serviço.
Assim, e como se escreveu no acórdão deste STA de 15/01/2003
(rec. n.o 1549/02), ”não pode pois afirmar-se que as taxas em causa
estejam desligadas, quanto ao seu montante, da actividade desenvolvida pela Administração, pois a comparação pretendida não deve
fazer-se entre o custo individual de cada serviço prestado e o emolumento ai cobrado mas antes com os custos e emolumentos globais,
nem sequer se mostrando que estes sejam superiores àqueles”.
Sendo, como são, taxas, os emolumentos em causa não estão submetidas ao princípio da legalidade, pelo que, diferentemente do que
sustenta a impugnante, ora recorrida, não resultam ofendidos os
arts. 103o e 165o da CRP, não ocorrendo qualquer inconstitucionalidade orgânica.
Nem se diga que há violação do princípio da proporcionalidade.
Escreveu-se no citado aresto:
”Nem ofendem o princípio da proporcionalidade, na vertente da
proibição do excesso - art. 266o, n.o 2, do mesmo diploma: ”receita
pública manifestamente desproporcionada com os custos e a natureza
do serviço prestado em troca”.
A perspectiva a considerar, para o efeito, não é a da efectivação
de mera operação material, havendo que atender à fé pública do
acto notarial.”
4
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É efectivamente uma jurisprudência que acolhemos, aliás na esteira
de acórdãos quer deste STA quer do Tribunal Constitucional, referenciados aliás no aresto citado.
A liquidação dos emolumentos notariais não merece pois censura.
E como o que aqui está unicamente em causa são os emolumentos
notarias, a pretensão do recorrente deve proceder inteiramente, soçobrando, na mesma dimensão, a pretensão inicial da impugnante.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a sentença recorrida e julgando-se improcedente a
impugnação.
Custas pela impugnante, quer na 1a Instância, quer neste STA,
fixando-se aqui a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo
Madureira — Domingos Brandão de Pinho.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
IRS. Deficiência por incapacidade. Benefício Fiscal.
Doutrina que dimana da decisão:
O Dec.-Lei 202/96, de 23-10, que adaptou a anterior TNI
e estabeleceu, em anexo, as Instruções Gerais, integrando
princípios a serem seguidos na utilização daquela passou
a dar -relevância à disfunção residual, pela aplicação de
meios de correcção ou compensação, devendo o coeficiente
de capacidade arbitrado corresponder à disfunção residual,
após aplicação de tais meios, sem limites máximos de redução dos coeficientes previstos na tabela - no 5, al. e),
das ditas Instruções, não é aplicável à liquidação de IRS,
referente ao ano de 1995.
Recurso no 1548/02. Recorrente: José Alexandre da R. Ventura da
Silva; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr.
António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. José Alexandre da Rocha Ventura da Silva recorre da sentença
que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro julgou improcedente a impugnação da liquidação de IRS de 1995 e manteve
a respectiva liquidação.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1) A avaliação das incapacidades atinente ao reconhecimento de
Benefícios Fiscais é da competência exclusiva da Administração Sanitária, não podendo a Administração Fiscal deixar de aceitar e respeitar o Atestado Médico que haja sido emitido pelas ARS, em conformidade com os parâmetros legais em vigor.

2) No âmbito do quadro normativo que vigorou durante todo o
ano a que respeita a liquidação adicional de IRS impugnada (1995),
a avaliação das referidas incapacidades deveria ser realizada em obediência aos critérios constantes da ”Tabela Nacional de Incapacidades”
aprovada pelo Decreto-Lei no 341/93, de 30 de Setembro,
3) não sendo, por isso, lícito à Administração Fiscal exigir do Recorrente, mais de três anos depois, a apresentação de Atestado Médico
emitido em conformidade com os critérios Decreto-Lei no 202/96,
de 23 de Outubro, para substituir aquele que instruíra a respectiva
declaração de IRS de 1995 e que fora emitido em 21 de Novembro
de 1995, em conformidade com a ”Tabela Nacional de Incapacidades”
aprovada pelo Decreto-Lei no 341/93, de 30 de Setembro, então em
vigor.
4) A liquidação adicional impugnada foi, pois, realizada em flagrante desconsideração dos normativos vigentes no ano em que foram
auferidos os rendimentos tributados (1995), na data em que foi apresentada a correspondente declaração anual de IRS (23/04/1996) e
no momento em que foi elaborada a primitiva liquidação (29/08/1996).
5) Incorrendo, portanto, em violação manifesta do disposto nos
Arts. 4o, 11o e 44o EBF, no Arto 25o do CIRS, no Arto 94o da LGT
e nos Arts. 164o e 266 do CRP, e ocorrendo, para mais, ao arrepio
das instruções administrativas divulgadas pela própria DGCI, através
da respectiva Circular no 28/90, de 6 de Maio.
Aberta vista ao EMMP decorreu o respectivo prazo.
2. Sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
a) O impugnantes é tributado em imposto sobre o rendimento
das pessoas singulares na 1a Repartição de Finanças de Aveiro;
b) Em 23 de Abril de 1996 apresentou a declaração modelo 2
de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares referente a
1995, de que há cópia a fls. 17 e seguintes, acompanhada do anexo
H;
c) Face a essa declaração resultou um reembolso de imposto sobre
o rendimento das pessoas singulares no montante de 960 306$00;
d) A Administração Tributária face à não existência de um atestado
médico comprovativo da sua incapacidade emitido em data posterior
a 15 de Dezembro de 1995 para substituir o de 21 de Novembro
de 1995,de que há cópia a fls. 16 e com base no qual demonstrou
o impugnante a sua incapacidade, elaborou a liquidação oficiosa no
5323363523, no valor de 793 803$00, e cujo montante foi pago em
29 de Dezembro de 1999;
e) No dia 3 de Janeiro de 2001, o impugnante deduziu a presente
impugnação do acto de liquidação;
3. A sentença recorrida, apreciando a actuação da AF, ao não
considerar, para efeitos de beneficio fiscal, em sede de IRS, o atestado
médico apresentado pelo impugnante e ao exigir que este apresentasse
novo atestado médico, emitido em data posterior a 15-12-1995, isto
é a partir da circular normativa no 22/DSO, que alterou o critério
de avaliação das incapacidades e antes da publicação do DL 202/96,
de 23-10 e que o mesmo impugnante não apresentou o atestado exigido, pronunciou-se pela legalidade do acto tributário da liquidação
impugnado.
Sobre a questão em apreciação nos presentes autos pronunciou-se
já esta Secção, com intervenção de todos os juízes que a constituem,
no Ac. de 15-12-99, Rec. 24.305, e posteriormente em muitos outros
arrestos.
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Revendo anterior posição o relator do presente acórdão passou
a acompanhar a tese vencedora.
Passaremos, por isso, a sintetizar a argumentação que nos parece
mais relevante e nomeadamente a constante do recente Ac. desta
mesma secção de 12-01-2000, Rec. 24.439, que, de perto, passaremos
a acompanhar.
A questão em apreciação no presente recurso prende-se com a
determinação do regime legal aplicável, em sede de IRS, aos sujeitos
passivos portadores de deficiência permanente que implique uma incapacidade igual ou superior 60% e que seja devidamente comprovada
pela entidade competente, referentemente ao imposto de 1995.
A Lei 9/89, de 02-05, que fixou as Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, definiu os seus
objectivos e estabeleceu os conceitos de ”pessoa com deficiência”
e de reabilitação e os princípios fundamentais em tal matéria, dispondo, ainda, dever o sistema fiscal ”consagrar benefícios que possibilitem às pessoas com deficiência a sua plena participação na comunidade” conforme resulta do seu arto 25o.
O Dec-Lei 341/93, de 30-09, que aprovou a TNI, reportando-se
à avaliação dos danos em vítimas de acidentes de trabalho e doenças
profissionais passou a ser utilizada para outros fins e nomeadamente
para a determinação de certos benefícios fiscais.
O Dec-Lei 202/96, de 23-10, que estabeleceu o regime de avaliação
de incapacidades das pessoas com deficiência para efeitos de acesso
às medidas e benefícios previstos na lei, veio criar normas específicas
para tal avaliação. O seu preâmbulo dá conta da necessidade de explicitar a competência para avaliação daquelas incapacidades bem
como de criar normas de adaptação da anterior TNI, enquanto não
fosse criada uma nova e específica. Acrescentava, ainda, que se tornava
necessário proceder a actualização dos procedimentos adoptados no
âmbito da avaliação das indicadas incapacidades.
Nas ”Instruções Gerais”, publicadas em anexo a este diploma legal,
consagram-se os princípios que devem ser seguidos na utilização da
TNI, para avaliação de incapacidades em deficientes civis. Por força
destas só releva, agora, a ”disfunção residual”, devendo, na determinação final da incapacidade, sempre que a disfunção possa ser
atenuada, no todo ou em parte, pela aplicação de meios de correcção
ou compensação (próteses, ortóteses ou outros), o coeficiente de incapacidade arbitrado corresponder à disfunção residual, após aplicação de tais meios, sem limites máximos de redução dos coeficientes
previstos na tabela [cfr. no 5 al. e)]
Esta exigência não constava da lei anterior nem da TNI aprovada
pelo Dec-Lei 341/93.
Com efeito as suas Instruções Gerais dispunham [cfr. no 5, al. c),
que, quando a respectiva função fosse substituída, no todo ou em
parte, par prótese, a incapacidade poderá ser reduzida, consoante
o grau de recuperação da função e da capacidade de ganho, do sinistrado, não podendo, porém, tal redução ser superior a 15%.
Foi no âmbito destas disposições normativas que foi emitido o
atestado a que se referem os presentes autos e daí que a exigência
feita pela Administração Fiscal de um novo atestado, nos termos do
Dec-Lei 202/96, não tenha cobertura legal já que estamos perante
o IRS referente ao ano de 1995.
Este diploma legal, que entrou em vigor em 30-11-1996, estabelece,
no arto 7o, n.os 1 e 2, que se aplica ”com as devidas adaptações,
aos processos em curso”.
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Como o mesmo diploma estabeleceu o regime de avaliação de
incapacidades das pessoas com deficiência apenas se tornou aplicável
aos processos de avaliação da incapacidade, cujo acto conclusivo era
a emissão do atestado, ou o reconhecimento da incapacidade ou
deficiência.
Não era, por isso, aplicável aos demais processos consequentes
àquele processo de avaliação de incapacidade.
A avaliação das ditas incapacidades sendo da competência da ARS
não pode a administração Fiscal questioná-las dado o princípio da
unicidade da Administração Pública.
Tem, ainda, a recorrente direito aos pedidos juros indemnizatórios
desde a data do pagamento da quantia liquidada até ao efectivo reembolso por ter havido erro imputável aos serviços.
Do exposto resulta que procedem as conclusões do presente recurso.
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso, em revogar a sentença recorrida, anular o acto tributário
da liquidação impugnado e condenar a FP no pagamento dos pedidos
juros indemnizatórios.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Mendes Pimentel — Vítor Meira.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Emolumentos notariais. Port. 996/98, de 25 Nov. Directiva
691335/CEE, do Conselho. Escritura de aumento do capital
social. Carácter vinculativo. Carácter genérico e abstracto.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Os emolumentos notariais, liquidados ao abrigo do disposto no arto 5o da Tabela de Emolumentos do Notariado,
na redacção da Port. 996/98, correspondente a acréscimo
de emolumentos sobre actos de valor determinado, constituem uma imposição, na acepção da directiva
69/335/CEE, do Conselho, de 17/Jul/69, na redacção da
Directiva 851303/CEE, do Conselho, de 10/Jun/85 e, consequentemente, proibidos por força do arto 10o, al. c),
da mesma, quer se considerem impostos ou taxas.
2 — A mesma Directiva é directamente invocável pelos particulares perante os órgãos jurisdicionais nacionais portugueses, revestindo carácter abstracto e genérico.
Recurso n.o 1551/02-30, em que são recorrente a Fazenda Pública,
recorrido Amorim & Irmãos II — Indústria e Comércio de Cortiça,
S.A, e de que foi relator o Ex.mo Juiz Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pública, da sentença do TT de 1a Instância de Aveiro, proferida em
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23/04102, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por
AMORIM E IRMÃO II — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORTIÇAS, S.A., contra a liquidação de emolumentos notariais, no valor
de 276 000$00.
Fundamentou-se a decisão no Ac. do TJCE, proferido no Proco
206/99, que largamente transcreve, não obstante referente a emolumentos cobrados pela inscrição de um aumento de capital social
de uma sociedade de capitais no Registo Comercial, que considerou
imposições proibidas pela Directiva 69/335/CEE, na redacção da Directiva 85/303/CEE.
A fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1. — A douta sentença recorrida inverteu os termos da prioridade
das questões de direito a resolver e postergou a questão nuclear da
qualificação dos emolumentos notariais como imposto, diga-se: imposição indirecta, segundo os termos da Directiva, ou como taxa,
no sentido de poder configurar ”direitos com carácter remuneratório”
como consta da alínea e) do no 1 do artigo 12 da mesma Directiva
69/355/CEE.
2. — Como se enaltece no Acórdão, de 31 de Maio de 2001,
reco 26 392, da 2a Secção do STA: “..., a fonte de toda a imperatividade
normativa que vigora no direito interno radica, em última instância,
na lei fundamental”.
3. — 0 que significa que não apreciou e decidiu antes sobre a constitucionalidade dos emulomentos notariais liquidados, quer do ponto
de vista formal do principio da legalidade, quer sobremodo da sua
materialidade porquanto isso obrigava a dilucidar a natureza jurídica
dos emolumentos, a sua classificação com taxas, cujo valor (preço)
deriva da sua bilateralidade e do seu carácter sinalagmático correspondente dalgum modo ao complexo de elementos que concorrem
para a sua formação, inclusivé os custos indirectos que nele se repercutem e que têm a ver com a própria instituição, organização
e funcionamento do Serviço Público legalmente habilitado a prestar
os serviços indispensáveis para a conformação dos actos em causa
(aumento do capital social da impugnante).
4. — Por isso, não pôde determinar se existe ou não violação da
Directiva no pressuposto de que, como taxação da Tabela dos Emolumentos anexa ao Código de Notariado, se produziu no caso sub
judice qualquer discriminação, dupla tributação ou disparidade que
a Directiva, enquanto postulado legal, tendia a obviar na prossecução
da harmonização das legislações dos Estados-membros e como instrumento de uma das políticas necessárias aos objectivos da EU, em
concreto a livre circulação de capitais.
5. — Assim como não analisou prioritariamente se a Directiva se
impumha como tal no sistema jurídico português, visto que se considera direito derivado comunitário, que tem como destinatários os
próprios Estados membros e se preocupa dominantemente pelos resultados que em si mesma se consagram, se havia ou não omissão
por parte de Estado nacional na sua transposição, vista a Adesão
ter ocorrido em 1986, e terem sido contemplados um conjunto de
derrogações e disposições transitórias adequadas à adaptação, nomeadamente da economia — e em particular no que diz respeito aos
movimentos de capitais — aos objectivos comunitários.
6. — Portanto, tal como se reconhece no Acórdão do Tribunal Constitucional no 115/2002, Proco 567/00, Diário da República, II série,
no 123, de 28 de Maio de 2002, os emolumentos notariais são autênticas
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taxas, ao tempo não sujeitas ao princípio da legalidade formal exigível
segundo o arto 106o da CRP, conformadoras de um carácter próprio
de bilateralidade, “pois não há quebra do nexo sinalagmático”.
7. — Reitera-se que, como se deixou impugnado na contestação,
a liquidação não padece de quaisquer vícios, sendo legal, válida e
eficaz.
8. — A sentença é, portanto, contrária ao direito aplicável e deve
ser recomendada a sua reformulação, considerando a acepção de que
os emolumentos notariais liquidados são taxas, e, por isso, configuram
“Direitos com carácter remuneratório”, nos termos do arto 12o, no 1,
alínea e), da Directiva no 69/355/CEE e como tal estão excepcionados
das imposições indirectas elencadas no artigo 10o da mesma Directiva,
no sentido final de ser indeferida a pretensão da impugnante porque
os termos da petição não colhem mérito.”
E contra-alegou a impugnante, ora recorrida, concluindo, por sua
vez:
1. A liquidação de emolumentos é nula.
2. A violação da Directiva Comunitária e das decisões dos Tribunais
da Comunidade atrás exposta é evidente.
3. Directiva e Decisões dos Tribunais da Comunidade têm eficácia
interna e aplicação directa e imediata.
4. Os Tribunais têm, pois, que as aplicar.
5. A liquidação dos Emolumentos resultou da aplicação de diplomas
que estão feridos de inconstitucionalidade (orgânica e formal) e que
violam a Directiva Comunitária 69/335/CEE, artigos 2o a 12o, e decisões do TJCE.
6. De inconstitucionalidade porque estabelecem um verdadeiro imposto ou taxa fiscal sem ter havido a necessária autorização legislativa:
artigos 106o, no 2, e alinea l) do no 1 do artigo 168o [hoje artigos 103o,
no. 2, e alinea I) do no 1 do artigo 165o da Constituição].
Nestes termos, e nos mais de direito aplicáveis, deve o presente
recurso ser considerado totalmente improcedente, e em consequência
ser confirmada integralmente a decisão recorrida, e como tal manterem-se todos os seus termos e efeitos, por em nada merecer reparo
e se encontrar conforme às disposições legais aplicáveis aos factos
em apreciação, fazendo-se desta forma, sã, correcta, inteira e merecida
JUSTIÇA”.
O Ex.mo Magistrado do M.P. emitiu parecer no sentido do não
provimento do recurso, “nos termos da jurisprudência pacífica da
Secção, tirada em numerosos casos idênticos”, que cita.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“No dia 23 de Dezembro de 1999, a impugnante celebrou uma
escritura pública de aumento de capital, outorgada no Cartório Notarial de Santa Maria da Feira;
O referido Cartório Notarial, liquidou e cobrou à pela quantia
de 289 080$00, dos quais 286 000$00 correspondem a emolumentos,
conforme cópia do registo de conta a fls. 30;
Tal montante foi apurado através da aplicação do artigo 5o da
Tabela de Emolumentos anexa ao Código do Notariado aprovado
pelo DL 397/83, de 2 de Novembro, DL 207/95 de 14 de Agosto,
com as alterações introduzidas pelo DL 378/87 de 5 de Maio, DL
575/89 de 26 de Julho, e pela Portaria no 1046/91, de 12 de Outubro;
O referido montante de 286 000$00 foi pago pela impugnante em
23 de Dezembro de 1999;
A presente impugnação foi instaurada em 21 de Março de 2000”.
Vejamos, pois:
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O TJCE tem-se pronunciado com frequência sobre a conformidade
do arto 5o da Tabela de Emolumentos do Notariado com a predita
directiva, tendo vindo a decidir, nomeadamente, que:
“1) A Directiva 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho de 1969,
relativa aos impostos indirectos que incidem sobre as reuniões de
capitais, na redacção que lhe foi dada pela Directiva 85/303/CEE
do Conselho, de 10 de Junho de 1985, deve ser interpretada no sentido
de que os emolumentos cobrados pela celebração de uma escritura
pública de uma operação abrangida pela Directiva, no quadro de
um sistema que se caracteriza pelo facto de os notários serem funcionários públicos e de os emolumentos serem, em parte, entregues
ao Estado para financiamento das missões deste, constituem uma
imposição na acepção da directiva”.
2) Os emolumentos devidos pela celebração de uma escritura pública de aumento do capital social de uma sociedade de capitais são
quando constituem uma imposição na acepção da Directiva referida,
em princípio, proibidos por força do seu arto 10o, al. c).
3) “Não reveste carácter remuneratório, para efeitos do disposto
no arto 12o, no 1, al. e), da Directiva, uma imposição cobrada pela
celebração de uma escritura pública de aumento do capital social
e de modificação do pacto social de uma sociedade de capitais.”
4) O arto 10o da Directiva 69/335, na redacção que lhe foi dada
pela Directiva 85/303, cria direitos que os particulares podem invocar
perante os órgãos jurisdicionais nacionais”.
Cfr., por todos, o Ac. de 21 /Set/00.
Assim, quer os emolumentos em causa constituam uma taxa quer
um imposto - e tanto o TC como o STA se têm inclinado para o
primeiro termo da alternativa -, sempre são de qualificar como uma
“imposição”, proibida pela al. c) do arto 10o da Directiva pelo que,
na interpretação dada pelo TJCE, torna-se despicienda a questão
de saber qual a respectiva qualificação jurídica.
Por outro lado, a autoridade da jurisprudência do mesmo tribunal
ultrapassa o caso concreto, devendo aplicar-se a todos os casos
semelhantes.
O que bem se compreende se se atentarem que está em causa
a interpretação do direito comunitário.
É o que se tem apelidado de efeito de .precedência.
Em tais circunstâncias, fica, até, dispensado o reenvio.
Na verdade, segundo tem entendido aquele Tribunal, tal jurisprudência tem carácter interpretativo, em abstracto.
Cfr. Mota campos, Direito Comunitário, vol. II, pág. 436.
Nenhuma dúvida, por outro lado, quanto à aplicação da Directiva
em Portugal, como resulta da numerosa jurisprudência do tribunal
de justiça, sobre o ponto, em relação a Portugal.
Nem a recorrente enuncia concretamente qualquer derrogação ou
disposição transitória que o Tratado de Adesão tenha contemplado
na matéria em causa.
Finalmente, e nos termos do no 4 referido, o próprio TJCE admite
a invocação directa da Directiva pelos particulares, perante os órgãos
de jurisdição nacional.
Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso.
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Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se
a sentença recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Brandão de Pinho (relator) — Almeida Lopes — António Pimpão.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Impugnação do acto tributário da liquidação.
Doutrina que dimana da decisão:
É de confirmar a decisão recorrida que indeferiu liminarmente
a impugnação do acto tributário da liquidação por não
vir questionado pelos impugnantes a legalidade do dito acto
tributário da liquidação.
Recurso n.o 1566/02, em que são recorrentes Gaspar Gil Afonso de
Jesus e outros, recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator,
Ex.mo Juiz Cons. Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Gaspar Gil Afonso de Jesus e outros recorrem da sentença que,
no Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto, 3o Juízo, 1.a Secção,
indeferiu liminarmente a impugnação de IVA.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1 — O fundamento da presente impugnação consistiu no argumento
da preterição da formalidade legal da notificação da liquidação ao
contribuinte, sujeito passivo (Lima & Melo, Lda.).
2 — Já que a notificação constante dos autos foi efectuada em pessoas que nunca foram sócias, gerentes ou pessoas vinculadas ao sujeito
passivo, ou suas representantes.
3 — Não ocorrendo notificação, que constitui garantia do contribuinte [arto 19, alínea b) do C.P.T. então em vigor], não ocorreu
a produção dos efeitos em relação ao sujeito passivo — a liquidação
é-lhe inexistente com o consequente dever de pagar o tributo (arto
64o do C. P. T.).
4 — Não sendo notificado da liquidação ocorreu a preterição da
formalidade legal essencial, o que nos termos da alínea d) do arto
120o do C. P. T. constitui ilegalidade e fundamento da impugnação.
5 — Houve, em consequência, violação dos aqui citados preceitos
legais.
O EMMP entende que deve ser negado provimento ao recurso
pois que a notificação ao contribuinte não faz parte do processo (procedimento) de liquidação constituindo acto posterior e exterior àquele
e destinada a dar-lhe conhecimento da liquidação não podendo ser
utilizados como fundamentos de impugnação factos que não afectem
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a validade dos actos e que apenas tenham a ver com a eficácia como
é o caso da falta ou irregularidade da sua notificação.
Acrescenta que as questões que tenham a ver com a eficácia ou
ineficácia do acto, como questões que se colocam posteriormente
à prática do acto e que se prendem com a possibilidade de o acto
produzir efeitos em relação ao destinatário são questões que poderão
ser conhecidas em processo de oposição à execução fiscal, não podendo
ser objecto autónomo de apreciação em processo de impugnação
judicial.
Acrescentou, ainda, que no caso em apreço nem sequer se pode
falar da possibilidade de convolação da petição inicial em petição
de oposição à execução fiscal uma vez que os recorrentes ainda não
foram citados para os termos da execução.
2. A decisão recorrida indeferiu liminarmente a presente impugnação sustentando, em síntese, que os ora recorrentes deduziram a
presente impugnação judicial na sequência das notificações que lhes
foram feitas das liquidações relativas a imposto sobre o valor acrescentado do ano de 1992 devido pela sociedade “Lima & Melo, Lda.”
por não serem nem nunca terem sido sócios ou gerentes da identificado
sociedade.
É que com o processo de impugnação visa-se a anulação, total
ou parcial, da liquidação, entendida esta no sentido da definição do
“conteúdo das posições jurídicas do Estado e do contribuinte, concretizando para o primeiro o direito a receber uma prestação pecuniária de determinado montante e para o segundo o dever de a
prestar”.
O pedido formulado nos presentes autos não conduz a tal desiderato
pois, os impugnantes assentam a sua defesa não na invalidade da
liquidação mas antes em que não têm qualquer poder de representação
da sociedade devedora porquanto jamais assumiram a qualidade de
gerentes da mesma.
Assim, quer à causa de pedir, quer ao pedido formulados nos presentes autos não cabe o processo de impugnação pelo que incorreriam
os impugnantes em erro na forma de processo.
Acrescenta que este vício processual ocorre sempre que a forma
processual escolhida não corresponde à natureza ou ao valor da acção
o que constitui nulidade de conhecimento oficioso nos termos do
disposto nos arts. 199o e 202o ambos do Código de Processo Civil
(CPC), ex vi do art. 2o, al. e), do CPPT pelo que se impõe o indeferimento liminar da impugnação.
3. Conforme resulta da petição inicial da presente impugnação os
impugnantes e ora recorrentes depois de afirmarem que foram notificados “na qualidade de representantes da firma Lima & Melo,
Lda.” para essa sociedade efectuar o pagamento relativo ao IVA/92
vêm deduzir impugnação da notificação e das consequentes liquidações nos termos seguintes:
Os impugnantes nunca foram sócios ou gerentes da sociedade Lima
& Melo, Lda., até porque, no dia 21-6-1991, foi nomeado como único
gerente social desta sociedade Heitor Pires de Magalhães tendo aquela
sociedade cessado a sua actividade em 1-7-90 e só requereu em 1811-91
o reinício da sua actividade e até esta data não exerceu qualquer
actividade.
Não podem os impugnantes suportar a notificação na qualidade
de representantes da Lima & Melo, L.da, de quem nunca foram sócios
ou gerentes.
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A notificação em análise é nula e de nenhum efeito porque efectuada em pessoas que não têm poderes para representar a Lima &
Melo, L.da, devendo ser efectuada na pessoa de Heitor Pires de
Magalhães.
Acrescentam que esta notificação prejudica os impugnantes na medida em que em eventual e futuro processo de reversão os impugnantes
serão executados para liquidar o valor dos impostos ajuizados situação
que será ilícita já que nunca foram sócios ou gerentes à data a que
os impostos se reportam.
Do acabado de transcrever resulta que os impugnantes e ora recorrentes apenas questionam a notificação da liquidação de IVA em
apreciação apelidando-a de nula e de nenhum efeito (cfr. arto 10o
da petição inicial).
Não atribuem nenhum vício à liquidação e igualmente nada pedem
quanto a esta.
Por isso o destino da presente impugnação não podia deixar de
ser o indeferimento liminar.
Com efeito com o processo de impugnação pretende-se a anulação,
total ou parcial, da liquidação a qual vem sendo entendida como
o acto que define a posição jurídica do Estado e do contribuinte
traduzindo para aquele o direito a receber certa prestação pecuniária
e para este o correspondente dever de prestar aquela mesma prestação.
E não questionam os impugnantes a ilegalidade desta liquidação
pois apenas discutem a validade da notificação que teria sido feita
da liquidação pela qual o Estado exigia a mencionada prestação tributária de IVA daquela sociedade e não a eles impugnantes.
E conforme sustenta o EMMP a notificação ao contribuinte não
faz parte do procedimento da liquidação constituindo acto posterior
e exterior àquele, destinada a dar-lhe conhecimento da liquidação
ao que acresce que não podem ser utilizados como fundamentos de
impugnação factos que não afectem a validade do mesmo acto de
liquidação e que apenas respeitem à sua eficácia como é o caso da
falta ou irregularidade da sua notificação.
Torna-se, por isso, irrelevante determinar se os ora recorrentes
que não foram, como eles afirmam, pessoalmente notificados mas
apenas como representantes da dita sociedade se a notificação em
análise é nula e de nenhum efeito porque efectuada em pessoas que
não têm poderes para representar a Lima & Melo, L.da, e se deve
ou não ser efectuada na pessoa de Heitor Pires de Magalhães.
É que esta notificação não prejudica os impugnantes uma vez que,
como se referiu, não foram pessoalmente notificados mas como representantes daquela sociedade.
Se posteriormente o processo vier a reverter contra os ora recorrentes sempre poderão nessa qualidade e nesse momento exercer
os seus direitos.
Do exposto resulta que sempre haveria que indeferir liminarmente
a presente impugnação por não questionarem os impugnantes a legalidade da dita liquidação.
Igual sorte teria a impugnação do acto de notificação da liquidação
em sede de impugnação por pessoa diversa daquela que pelo acto
tributário da liquidação é considerado sujeito passivo dessa relação
jurídica tributária.
Do exposto resulta que é de confirmar a decisão recorrida ainda
que por fundamentos não totalmente coincidentes com os que desta
constam.
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4. Termos em que se acorda em negar provimento ao presente
recurso.
Custas pelos recorrentes fixando-se em 50 % a procuradoria.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Mendes
Pimentel — Brandão Pinho.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Alegação de factos. Competência do Supremo Tribunal Administrativo.
Doutrina que dimana da decisão:
Invocando o recorrente, nas conclusões das suas alegações
de recurso jurisdicional directamente interposto para o Supremo Tribunal Administrativo de decisão de um tribunal
tributário de 1.a instância, factos que este último não deu
como provados, o recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito, não sendo o Supremo Tribunal Administrativo competente, em razão da hierarquia, para o apreciar.
Recurso no 1590/02. Recorrente: GESLOURES — Gestão de Equipamentos Sociais, E. M.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator:
Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Baeta Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. GESLOURES - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS,
E.M., com sede em Loures, recorre da sentença do M.mo Juiz da
2a Secção do 4o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
que julgou improcedente a impugnação da liquidação de imposto
sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo ao exercício
do ano de 1995.
Formula as seguintes conclusões:
«1a
A sentença recorrida recusou qualificar como custo fiscal despesas
de deslocação realizadas por conta e no interesse da recorrente, por
entender que não obstante terem, de facto, sido realizadas, encontravam-se deficientemente documentadas.
2a
A deficiente documentação resulta da omissão, nos documentos
de suporte da despesa efectuada, de referência à matrícula da viatura
utilizada ou ao local ou data da deslocação, ou ainda ao serviço efectivamente realizado.

3a
Os documentos de despesa em apreço nos autos, regra geral, identificam o trabalhador ou colaborador da recorrente que nelas incorreu
e indicam o número da matrícula da viatura própria utilizada, a origem
e destino da deslocação efectuada, a natureza ou objectivo desta,
a respectiva data ou datas e o número de quilómetros percorridos.
4a
Nalguns casos, os mesmos documentos indicam apenas o período
semanal ou mensal em que as despesas foram efectuadas, pois a sua
ocorrência diária, mesmo várias vezes em cada dia, tornava impraticável outra forma de registo.
5a
Desta circunstância constitui exemplo um documento que respeita
a cerca de 124 viagens entre Odivelas e Loures, no período de um
mês.
6a
As despesas de deslocação são custos fiscais, tendo sido pagas pela
recorrente a partir dos valores definidos para o pagamento de despesas
de idêntica natureza, quando realizadas por funcionários e agentes
da administração pública, no exercício das suas funções.
7a
A ocorrência de omissões, erros ou inexactidões na contabilização
ou na escrita daquelas despesas apenas impede a presunção de veracidade das correspondentes declarações da recorrente.
8a
Circunstância em que fica o contribuinte onerado com a prova
da veracidade dos factos atestados pelos documentos.
9a
A recorrente fez aquela prova nos autos, como reconhecem quer
a administração tributária quer o Tribunal a quo quando confirmam
a efectiva realização das despesas em apreço.
10a
A sentença recorrida violou as normas dos artigos 23o, n.o 1, do
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e
75o, n.os 1 e 2, al. a), da Lei Geral Tributária, na redacção dada
pela Lei 15/2001, de 5 de Junho.
Por isso, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando-se a sentença recorrida e substituindo-a por outra que anule a
liquidação adicional de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Colectivas relativo ao exercício de 1995.”
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal não
emitiu parecer, no prazo da lei.
1.4. O relator do processo emitiu parecer em que suscitou a questão
da incompetência do Tribunal, em razão da hierarquia, por o recurso
não ter exclusivo fundamento em matéria de direito.
1.5. Notificada desse parecer, diz a recorrente que não suscita senão
questões de direito, pelo que o recurso interposto o foi para o Tribunal
competente.
1.6. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.

110
2. Vem fixada a factualidade seguinte:
”A)
A escrita da impugnante foi objecto de fiscalização quanto aos
exercícios de 1994 a 1995, conforme documentos de fls. 39 a 59, que
se dão por reproduzidos;
B)
Foram efectuadas correcções aritméticas à matéria colectável declarada pela impugnante nos três exercícios fiscalizados, estando aqui
em causa apenas o exercício de 1995 e em cujo exercício foi acrescentado à matéria colectável para efeitos de IRC a quantia de
1.539.952$00, correspondentes a encargos considerados indevidamente documentados, não aceites para efeitos fiscais, por força do disposto
no art. 41o, n.o 1, al. h), do CIRC - fls. 39 e 49;
C)
Os encargos referidos na alínea anterior respeitam a despesas pagas
pela impugnante a alguns dos seus colaboradores, relativas a quilómetros alegadamente efectuados em viaturas próprias dos mesmos
- fls. 49 e 56 a 57 (ver fls. 54 para decifrar códigos);
D)
Dão-se por reproduzidos os documentos de fls. 14 a 29 juntos aos
autos pela impugnante;
E)
Em consequência de tal correcção, foi liquidado adicionalmente
IRC no montante de 863.175$00, liquidação n.o 33 1999 8005104,
conforme artigo 1o da p.i. e informação oficial de fls. 60 a 63, que
se dá por reproduzida;
Não se provaram outros factos com relevância para a decisão, nomeadamente que o imposto impugnado já se encontre pago.”
3. Conforme notou o relator no seu parecer já referido, a recorrente
afirma, nas 3a, 4a e 5a conclusões das suas alegações, que ”os documentos de despesa em apreço nos autos, regra geral, identificam
o trabalhador ou colaborador da recorrente que nelas incorreu e indicam o número da matrícula da viatura própria utilizada, a origem
e destino da deslocação efectuada, a natureza ou objectivo desta,
a respectiva data ou datas e o número de quilómetros percorrido”,
sendo que, ”nalguns casos, os mesmos documentos indicam apenas
o período semanal ou mensal em que as despesas foram efectuadas,
pois a sua ocorrência diária, mesmo várias vezes em cada dia, tornava
impraticável outra forma de registo”; e que ”desta circunstância constitui exemplo um documento que respeita a cerca de 124 viagens
entre Odivelas e Loures, no período de um mês”.
E, na conclusão 6a, acrescenta que as faladas despesas foram pagas
”a partir dos valores definidos para o pagamento de despesas de
idêntica natureza, quando realizadas por funcionários e agentes da
administração pública, no exercício das suas funções”.
Verdade é também o que, de seguida, disse o relator: que dos
factos invocados neste grupo de conclusões pretende a recorrente
retirar um efeito jurídico - os documentos em causa estão, ”regra
geral”, formalmente correctos, sendo, em certos casos ”impraticável
outra forma de registo”, pelo que as despesas que titulam, correspondentes aos valores que a Administração paga, em circunstâncias
idênticas, aos seus agentes, devem ser consideradas como custos fiscais,
ao contrário do que decidiu a sentença recorrida.
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Ora, este circunstancialismo de facto não foi considerado na sentença em apreço, aonde nada se diz sobre o conteúdo dos documentos,
”regra geral”, sobre a impraticabilidade, ”nalguns casos”, de outra
forma de registo, e sobre se os valores pagos correspondem ao que,
em circunstâncias idênticas, a Administração satisfaz aos seus funcionários e agentes.
Deste modo, é de secundar a conclusão a que chegou o relator,
no aludido parecer: a recorrente controverte o julgamento sobre a
factualidade feito pela instância, invocando factos que a sentença recorrida não estabeleceu. E, por isso, o recurso não tem exclusivo
fundamento em matéria de direito, e este não é o Tribunal competente
para o apreciar, por força do disposto nos artigos 32o, no 1, alínea
b), e 41o, no 1, alínea a), do Estatuto dos Tribunais Administrativos
e Fiscais”.
O que, em contrário, afirma a recorrente, respondendo ao convite
que lhe foi feito para se pronunciar sobre o parecer do relator que
se limita ”a discutir a exigibilidade de outra forma de documentação
das mesmas despesas, em face do conteúdo dos mesmos documentos”,
apenas discordando ”das consequências jurídicas extraídas pelo Tribunal a guo dos factos assentes”, em súmula, colocando ao tribunal
de recurso, apenas, questões de direito - não é exacto.
Como se viu, a sentença não estabeleceu qual o conteúdo dos documentos, ”regra geral;´ nem afirmou a impraticabilidade, ”nalguns
casos”, de outra forma de registo; nem especificou se os valores pagos
pela recorrente correspondem ao que, em circunstâncias idênticas,
a Administração satisfaz aos seus funcionários e agentes. Tudo factos
que, pelo contrário, a recorrente afirma nas suas conclusões, assim
evidenciando a sua divergência, e pondo em causa o julgamento que,
no que concerne à factualidade, na sentença se fez.
Como é jurisprudência uniforme deste Tribunal, para saber se o
recurso versa, ou não, exclusivamente, matéria de direito, e, consequentemente, estabelecer qual dos tribunais superiores é o competente para o decidir, tudo o que importa é verificar se vêm alegados
factos diferentes dos fixados pela 1a instância, ou por contrários, ou
por omissos. Afirmados esses factos, para concluir pela incompetência
deste Tribunal não importa a sua relevância, ou dos juízos valorativos
sobre eles construídos. Basta que as conclusões das alegações de recurso incluam matéria de facto não coincidente com a fixada na decisão
recorrida para que o recurso não verse, exclusivamente, matéria de
direito.
E, não incidindo, unicamente, sobre matéria de direito, não é este
Tribunal, mas o Tribunal Central Administrativo, o competente para
apreciar o recurso, perante às apontadas disposições legais.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em julgar o Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para
apreciar o recurso, por competente ser a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo.
Custas a cargo da recorrente, com 150 euros de taxa de justiça
e 50% de procuradoria.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Beata de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Vítor Meira.
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Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Irrelevância
de atinente desistência. Incompetência hierárquica do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Inserido nas conclusões de alegação de recurso de decisão
da 1a Instância para o STA facto que não consta do
quadro factual desenhado pelo tribunal a quo, o recurso
não versa exclusivamente matéria de direito, por isso que,
para dele conhecer, falece à Secção de Contencioso Tributário do STA competência hierárquica, cuja assiste à
Secção homónima do TCA.
2 — É irrelevante a desistência expressa do recorrente da alegação de tal facto, por isso que, nos termos do artigo 684o,
n.o 3, do CPC, o objecto do recurso jurisdicional é fixado
pelas conclusões da alegação de recurso e sendo que,
segundo o artigo 8o, n.o 1, do ETAF (analogicamente
aplicável à interposição de recursos jurisdicionais), a competência fixa-se no momento em que a causa se propõe,
sendo irrelevantes as modificações de facto que ocorram
posteriormente.
Recurso no 1621/02-30. Recorrente: SOSEQUEIRAS, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes
Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
SOSEQUEIRAS — Comércio e Indústria de Combustíveis e Veículos, Lda., com sede na Avenida da Liberdade, 688, r/c - Braga,
inconformada com a sentença do TT de 1a Instância de Braga que
julgou improcedente esta impugnação judicial, por si deduzida contra
liquidação de IRC do exercício de 1994, dela interpôs recurso para
este STA, rematando a atinente alegação (que dirige a ”Venerandos
Senhores Desembargadores”, olvidando o estatuído no n.o 1 do artigo 78o do ETAF e no artigo 20o, n.o 1, do Estatuto dos Magistrados
Judiciais) com as seguintes conclusões:
1. O art.o 44o do CIRC expressamente prevê no seu n.o 4 a possibilidade de o reinvestimento poder ser efectuado no exercício da
realização;
2. Muito embora o art.o 44o seja omisso quanto à possibilidade
de o reinvestimento preceder a data da alienação, também não a
exclui.
Não se pode dizer que reinvestir é voltar a investir, algo que só
acontece depois de realizado o capital respectivo.
Tal interpretação pressupõe que só poderá haver reinvestimento,
não quando ocorrem os fluxos reais, mas só quando se concretizarem
os fluxos financeiros, isto é, (a)quando do recebimento do capital,
pois só então está garantido o capital para realizar o investimento.
Num fluxo financeiro diferido, associado a uma transmissão onerosa
de bens do activo imobilizado corpóreo, caso o crédito se tome in-

cobrável — caso em que o fluxo financeiro não se concretiza - será
que o sujeito passivo não pode beneficiar do art.o 44o do CIRC em
virtude de o capital não se ter realizado?
Como proceder quando o fluxo real ocorre num exercício (exercício
em que se apura a mais-valia) e o fluxo financeiro ocorre no exercício
seguinte?
3. Admitindo o n.o 4 do art.o 44o do CIRC o reinvestimento no
valor de realização no exercício da transmissão, a não ser admitido
o reinvestimento antes da data da realização, nunca a Administração
poderia controlar a situação, o que feria gravemente os princípios
da igualdade e equidade tributária.
4. No que concerne ao tipo de bem, a única cláusula restritiva
imposta pelo art.o 44o do CIRC reporta-se à obrigatoriedade de o
valor de realização ter de materializar-se em bens corpóreos, independentemente de os bens adquiridos substituírem, ou não, os bens
alienados na função que estes desempenhavam.
5. O investimento no valor de esc. 30 183 390$00, anterior à data
da alienação, com o trespasse da Escola de Condução, de diversos
bens do activo imobilizado corpóreo foi efectuado na perspectiva da
concretização do trespasse.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende ”que o recurso não versa exclusivamente
matéria de direito, circunstância que obsta a que este STA dele possa
conhecer, sendo competente, antes, o TCA, pela sua 2a Secção”.
Levado, na íntegra, ao conhecimento das partes o douto parecer
do Ministério Público, sobre ele se pronunciou a Rct., vindo ”desistir
da apreciação da última conclusão formulada, a que foi atribuído
o n.o 5, devendo o recurso prosseguir apenas para apreciação das
demais conclusões formuladas.”
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
E é, desde logo, de referir que a sobredita desistência da questão
de facto é irrelevante para efeitos da competência hierárquica deste
Supremo Tribunal.
É que o objecto do recurso jurisdicional é fixado pelas conclusões
da alegação do recorrente — artigo 684o, n.o 3, do CPC.
Uma vez fixado o mesmo, é à face dele que se tem de apreciar
a competência em razão da hierarquia do tribunal para o qual é
interposto o recurso, por isso que, segundo o artigo 8o, n.o 1, do
ETAF (analogicamente aplicável à interposição de recursos jurisdicionais), a competência fixa-se no momento em que a causa se propõe,
sendo irrelevantes as modificações de facto que ocorram posteriormente.
Como assim, a questão da competência em razão da hierarquia
tem de ser apreciada ante as conclusões da alegação do recurso, sendo
irrelevante a modificação do objecto deste que o recorrente pretende
introduzir posteriormente.
Esta é a posição que este Tribunal tem adoptado, nemine discrepante
- v ., inter alia, os acórdãos de 30.V.2001, rec. 25 647; 29.III.00, rec.
24 200; 25.I.2000, rec. 23 300; 03.XI.1999, rec. 23 174; 02.VI.1999,
rec. 22 057; 17.II.1999, rec. 21 988; e 09.II.1994, rec. 15 632.
Irrita, pois, a desistência ”da apreciação da última conclusão
formulada”.
Isto assente, mister é, agora, debruçarmo-nos sobre a questão suscitada pelo Ministério Público, aliás, de conhecimento oficioso.
Logra, efectivamente, prioridade de conhecimento, sendo que a
sua eventual procedência prejudicará o de qualquer outra questão artigos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs. do CPC.
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Exaradas já as conclusões da alegação da recorrente, importa expor
a matéria de facto em que assentou a sentença recorrida.
Ei-la, pois:
A) A 28.VIII.1991, a impugnante trespassou um seu estabelecimento comercial, pelo preço de esc. 70 000 000$00;
B) No quadro 29 da declaração modelo 22, referente a este exercício
(1991), a impugnante declarou a intenção de reinvestimento de esc.
45 000 000$00 daqueles esc. 70 000 000$00 e o reinvestimento, nesse
exercício, de esc. 43 462 543$00.
C) A AF não aceitou o reinvestimento quanto a esc. 30 183 390$00,
porque os bens neste valor foram adquiridos em datas anteriores
à da escritura do trespasse, vindo a liquidação impugnada na parte
em que radica nesta correcção.
Este quadro factual, não nos revela que ”o investimento no valor
de esc. 30 183 390$00, anterior à data da alienação, com o trespasse
da Escola de Condução, de diversos bens do activo imobilizado corpóreo, foi efectuado na perspectiva da concretização do trespasse”,
materialidade vertida na 5a conclusão da alegação da recorrente.
Destarte, a matéria de facto não se nos apresenta consolidada,
situação que reclama a intervenção do Tribunal Central Administrativo — Secção de Contencioso Tributário, de competência generalizada, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 41o do ETAF.
E que a competência deste STA para apreciação dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância se cinge
a matéria de direito, segundo o estatuído nos artigos 21o, n.o 4, e
32o, n.o 1, al. b), do ETAF e 280o, n.o 1, do CPPT (correspondente
ao artigo 167o do CPT).
E, como desde há muito este Supremo vem entendendo, para a
determinação da competência hierárquica à face do preceituado em
tais artigos 32o, n.o 1, al. b), e 280o, n.o 1, o que é relevante é que
o recorrente, na alegação de recurso e respectivas conclusões, suscite
qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua pretensão,
factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.
Não releva, para efeitos de determinação da competência, saber
se, para decidir a questão de direito tal como o tribunal ad quem
a entende, vai, ou não, ser efectivamente necessário alterar a matéria
de facto fixada na sentença em apreço, pois o tribunal superior, antes
de estar decidida a sua competência, não pode antecipar a sua posição
sobre a solução da questão de direito, porquanto apontar esta cabe,
apenas, ao tribunal que estiver já julgado competente.
Como assim, a questão da competência hierárquica para efeitos
das sobreditas normas é uma questão prévia que tem de ser decidida
abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem proclamaria
se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica é, tão-só, verificar se o recorrente pede alteração
da matéria de facto ou invoca factos que não constam do probatório.
Se tal ocorre, o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria
de direito e fica, desde logo, definida a competência da 2a Instância.
E isto independentemente de, a final, este Tribunal, então já julgado
competente, vir a concluir que a discordância sobre a fixação factual,
os factos não provados alegados na peça recursiva são de todo irrelevantes para a decisão do recurso à face da posição de direito
que entende adequada.
Temos, pois, que tanto constitui fundamento de facto do recurso
a questão sobre a verificação de factos dados como provados, ou
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não, na decisão recorrida, quanto a afirmação de factos que a fixação
probatória omite e cuja atendibilidade ou relevo no julgamento do
recurso são indiferentes para efeitos de determinação da competência
hierárquica, que, como sublinhado no acórdão desta Secção de
4.V.1994, rec. 17463, se afere pelo quid disputatum, que não pelo
quid decisum.
Isto assente, importa referir que segundo o artigo 21o, n.o 4, do
ETAF, ”a Secção de Contencioso Tributário (do STA) apenas conhece
de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância”, estabelecendo, em consonância,
o artigo 32o, n.o 1, al. b), do mesmo Estatuto, que ”compete à Secção
de Contencioso Tributário (do STA) conhecer dos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, com exclusivo
fundamento em matéria de direito”;
E, na mesma linha de pensamento, prescreve a alínea a) do n.o 1
do artigo 41o de tal diploma que ”compete à Secção de Contencioso
Tributário (do TCA) conhecer dos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, salvo o disposto na alínea b) do n.o 1
do artigo 32o.”
Articuladamente, diz-nos o artigo 280o, n.o 1, do CPPT que ”das
decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso ... a
interpor ... para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a
matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso ...
para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo.”
Em seguimento de tudo o exposto se conclui que o presente recurso
per saltum não tem por exclusivo fundamento matéria de direito,
pelo que, para dele conhecer, falece, efectivamente, a esta formação
competência hierárquica, a qual assiste à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo.
Termos em que, julgando-se procedente a questão prévia em apreço,
se acorda declarar esta Secção do STA incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer deste recurso jurisdicional, competência
que assiste aqueloutro Tribunal Superior.
Custas pela impugnante, fixando a taxa de justiça em E 120.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Mendes Pimentel — (relator) — António Pimpão — Almeida Lopes (vencido, pois entendo que
o STA é competente).

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência do S.T.A.
Competência do T.C.A.
Doutrina que dimana da decisão:
Questionando-se, nas conclusões do recurso per saltum, matéria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, do S.T.A. e pela competência do T.C.A. para
daquele conhecer.
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Recurso n.o 1623/02-30. Recorrente: Banco Comercial Português, SA.;
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Conso Dr. Fonseca
Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
O Banco Comercial Português, S.A., inconformado com a sentença
do M.mo Juiz do T.T. de 1.a Instância de Lisboa, que lhe graduou
o crédito por si reclamado atrás do exequendo, proveniente do IRS/94,
daquela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação de um quadro conclusivo onde, para além
do mais, afirmou:
”O crédito hipotecário do ”Banco Comercial Português S.A.’’ foi
afecto ao cumprimento de obrigações hipotecárias, conforme consta
da clausula 19.a do documento complementar à escritura do mútuo
e hipoteca e da certidão do ónus e encargos junta a fls...;”
(conclusão 1.a).
A propósito desta conclusão, o Ex.mo Magistrado do Mo. Po., junto
deste S.T.A. foi de parecer que nela se vertem factos não estabelecidos
na decisão recorrida e, porque o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, opinou pela incompetência deste S.T.A.
para o conhecimento do recurso.
Notificadas as partes para se pronunciarem sobre esta questão,
não o fizeram.
Corridos os vistos, cumpre decidir, começando por conhecer da
predita questão.
Confrontada a conclusão atrás referida com a peça recorrida, desde
logo resulta que nesta não se estabeleceu que o crédito hipotecário
do ora recorrente tivesse sido afectado ao cumprimento de obrigações
hipotecárias, nem que tal constava da clausula 19.a do documento
complementar à escritura do mútuo e hipoteca e da certidão de ónus
e encargos.
A questão de saber se tal aconteceu ou não logra enquadramento
no domínio factual pois que se trata de captar uma ocorrência da
vida real que em nada se prende com a interpretação e a aplicação
da lei.
Significa isto que o recurso não tem por exclusivo fundamento
matéria de direito.
O que, nos termos dos arts. 21o. no 4, 32o, no 1, al. b), 39o e 41o,
n.o 1, al. a), do E.T.A.F., determina a incompetência deste S.T.A.
para o conhecimento do recurso, sendo, para tanto, competente o
T.C.A.
Termos em que se acorda em declarar incompetente, em razão
da hierarquia, este S.T.A. para o conhecimento do recurso, sendo
competente, para o efeito, o T.C.A., pela Secção do Contencioso
Tributário.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em E 99 e a
procuradoria em 50 %.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Fonseca Limão relator) — António
Pimpão — Mendes Pimentel.
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Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Nulidades de sentença. Omissão de pronúncia. Falta de fundamentação de facto. Arts. 668o do CPCivil e 125o do CPPT.
IRC. Tributação por métodos indiciários. Poderes de cognição do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A sentença é nula - omissão de pronúncia - quando deixe
de apreciar questões de que devesse conhecer - arts. 668o,
no 1, do CPCivil e 144o, no 1, do CPT.
2 — Tal nulidade está em correspondência directa com o dever
imposto ao Juiz - arto 660o, no 2, do CPCivil - de resolver
todas as questões que tiverem sido submetidas à si apreciação, tendo apenas como limite a sua prejudicialidade
por virtude da solução dada a outras - por tal modo
que é a infracção a esse dever que concretiza a dita
nulidade.
3 — Não integra tal nulidade, mas eventual erro de julgamento,
a não apreciaç probatória de determinados factos.
4 — A falta absoluta de especificação dos fundamentos de
facto da decisão toma-a nula, nos expressos termos dos
arts. 144o, no 1, do CPT (actual arto 125o do CPPT)
e 668o, n.o 1, al. b) do CPCivil.
5 — Não assim a fundamentação errónea, deficiente ou medíocre que apenas afecta o valor doutrinal da sentença.
6 — O STA, actuando como tribunal de revista, não conhece
de matéria de facto - arts. 21o, no 4, do ETAF e 722o
do C.P.Civil.
Recurso n.o 1633/02-30. Recorrente: Centro Cerro - Empresa Construção Civil e Obras Públicas, Lda. Recorrida: Fazenda Publica.
Relator: Exmo Juiz Conso. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Vem o presente recurso jurisdicional interposto por CENTRO
CERCO - EMPRESA DE CONSTRUÇÂO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.da, do acórdão do TCA, proferido em 16104/02, que negou
provimento ao recurso que interpusera da sentença que, por sua vez,
julgou improcedente a impugnação judicial pela mesma deduzida contra a liquidação de IRC do ano de 1992 e respectivos juros compensatórios.
Fundamentou-se a decisão recorrida, na inexistência da nulidade
de omissão de pronúncia assacada à sentença, uma vez que a recorrente apenas alegara genericamente quanto ao sentido em que
os documentos cuja apreciação se alegadamente omitira, impunham
decisão diversa da perfilhada, sendo que, de qualquer modo, eles
foram apreciados em conjunto, “como ressalta da respectiva fundamentação e, quanto à prova pericial, ela não foi requerida nem tem
de ser ordenada oficiosamente, como resulta da expressão “poderá”,
constante do arto 135o, no 1, do CPT, tanto mais que tal falta não
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constitui omissão de pronúncia mas erro de julgamento; verificam-se,
por outro lado, os pressupostos da tributação por métodos indiciários
por, dado o constante das alíneas c) a p) do probatório, a escrita
da contribuinte apresentar “inexactidões e omissões que inquinam
o resultado aí alcançado”, “ou seja, tal contabilidade não tem o mérito
de espelhar o resultado efectivo, concreto, da realidade económico-financeira do respectivo exercício do contribuinte; em suma, pela
contabilidade, não era possível apurar os reais custos e os reais proveitos”; finalmente, que se não prova a prestação de serviços por
Henrique Cardoso Simões e Matercentro!
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1 - Admitindo-se que o tratamento da contabilidade da recorrente
possa fundamentar o recurso a métodos indiciários, o critério utilizado
para determinação da matéria colectável, apela a um conjunto de
situações das quais não resultaram rendimentos e logo não puderam
gerar nem IRC nem IVA, violando-se desta forma, por erro de qualificação e quantificação o disposto nos artigos 1o do CIRC e do
CIVA e ainda a al. a) do artigo 120o do CPT.
2 - Com a não apreciação das dezenas de documentos juntos pela
recorrente e a falta de pronúncia do Tribunal quanto ao valor e conteúdo dos mesmos, documentos que provam que as situações apeladas
para determinação da matéria tributável não tem fundamento por
não gerarem qualquer receita ou rendimento determinantes da cobrança de IRC e IVA, foram violados os artigos 134o, 144o, no 1,
do CPT e 374o e 376o do C.Civil.
3 - O Tribunal ao dar como provado que a existência de cheques
depositados sem que se verifique a existência de documentos de quitação, a circulação de cheques entre a empresa e o seu sócio-gerente
com os respectivos bancos, sem relevo contabilístico, a existência de
cheques que saindo da conta da recorrente passam pela conta particular dos sócios, regressando depois, no todo ou em parte, à conta
da impugnante e finalmente que tal procedimento distorce a realidade
dos fluxos monetários da empresa, permitindo a existência de operações omissas à contabilidade, não diferenciando quais os cheques
que traduzem uma ou outra situação, acaba por omitir um fundamento
de facto, concreto e objectivo, que posteriormente e em termos de
decisão já objectiva como verdadeira matéria colectável.
Um facto é abstracto na sua qualificação mas é objectivo em termos
de decisão, situação que equivale a uma verdadeira falta de fundamentação de facto para proferir uma decisão, violando-se desta forma
o disposto na al. a) do no 1 do artigo 668o do C.P.Civil.
4 - 0 Tribunal, seguindo o critério da AF aceitou de per si cada
um dos cheques apontados por esta como um valor/rendimento da
recorrente.
Contudo, em sede decisória apreciou os cheques como um todo,
referindo-se-lhe como “existência de cheques depositados ...”, “circulação de cheques . . .”, ou “outro grupo de cheques”, sem cuidar
de qualificar com objectividade a que cheques se refere.
Cada um dos cheques traduz uma situação contabilística, positiva,
negativa ou inódona, devendo o Tribunal pronunciar-se objectivamente sobre cada um dos cheques e partir do momento em que os
aceita como um redimento.
Deixou desta forma o Tribunal de se pronunciar sobre questões
de que não podia deixar de tomar conhecimento (artigo 668o, no
1, al. d), do CPCivil).
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5 - Ao aceitar o Tribunal que “outros grupos de cheques que,
saindo da conta da impugnante, passam pela conta particular dos
sócios, regressando depois, no todo ou em parte, à conta da impugnante, está a reconhecer uma situação factual, sem individualizar os
cheques, que pode ser reprovável a nível contabilístico, mas só por
si incapaz de gerar rendimentos.
Tal conhecimento, feito abstractamentre, implica a violação do disposto nos artigos 1o e 2o do CIRC e CIVA.
6 - Do mesmo modo o Tribunal ao aceitar “a circulação de cheques
entra a empresa e o seu sócio-gerente com os respectivos bancos,
sem relevo contabilístico”, não pode só por tal facto concluir pela
prestação de serviços em falta.
É uma situação anómala, susceptível de criar dúvidas quanto ao
crédito intrínseco da contabilidade, mas não traduzível na criação
de um rendimento.
Do mesmo modo foram violados os artigos 1o do CIRC e CIVA.
7 - O não atendimento, apreciação e valoração dos documentos
juntos à impugnação da recorrente que provam o suporte documental
dos cheques, facturas e letras alegadas pela administração fiscal sem
aquele suporte, levou a uma nova qualificação e quantificação do
rendimento, violando-se dessa forma o disposto na al. a) do artigo 120o
do CPT.
8 - A presunção como rendimentos dos montantes constantes das
facturas pelo Henrique Cardoso Simões por este não “existir como
sujeito fiscal”, quando o mesmo estava colectado em 1992 em IRC
e IVA, do mesmo modo levou à errónea quantificação de rendimentos,
violando-se dessa forma o preceito apontado na conclusão anterior.
9 - A existência de factura e letra como meio de pagamento da
mesma à Matercentro, L.da por parte da recorrente, levou igualmente
à errónea quantificação de rendimentos, violando-se dessa forma o
preceito legal apontado na 7a conclusão.
Nestes termos e com o douto suprimento de VV. Ex.as, deve ser
dado provimento no presente recurso e, em consequência, revogada
o douto Acordão proferido pelo Tribunal recorrido e substituída por
douta decisão que julgue o presente recurso procedente, ou se assim
se não entender, deve a sentença proferida em 1.a Instância ser anulada
com vista à repetição do julgamento, por forma a serem apreciados
todos os documentos juntos pela recorrente, podendo inclusive proceder-se a prova pericial junto da contabilidade da recorrente a fim
de se apurar da sua veracidade e do seu lançamento na contabilidade
da recorrente”.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Exmo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, já que “a recorrente funda o recurso exclusivamente na critica do probatório fixado no tribunal a quo”, que o
STA não sindica nos expressos termos do arto 21o, no 4 do ETAF.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual vem apurado que:
“a) A impugnante é uma sociedade por quotas e exerce a sua
actividade de construção civil e obras públicas;
b) Esta empresa foi submetida a exame à sua escrita e daí resultaram
liquidações oficiosas de IVA e IRC;
c) Evidenciando inexistência de qualquer controlo interno a invialilizar o controlo entre as verbas de cheques que transitam por
caixa e a efectivação das operações, bem como a sua relevação em
proveitos;
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d) Existência de cheques depositados, sem que se verifique a existência de documento de quitação;
e) Elevados montantes de empréstimos de sócios, que transitam
por caixa, sem qualquer documento de suporte suficiente;
f) Sem que os sócios aufiram rendimentos que lhe dêem suporte;
g) Construção de obras particulares omitidas aos proveitos;
h) A impugnante admite, mesmo, arto 17o p.i. que (a “Fozconta,
L.da) fazia transitar pelo caixa montantes elevados e inaceitáveis tecnicamente, em detrimento do atraso da contabilidade, revelando as
contas fornecedores, clientes e bancos, situações que em cada momento não reflectiam a realidade da contabilidade da empresa;
i) Igualmente admite (arto 19o da p.i.) que a “Fozconta, L.da” «preferiu com recurso a um método técnico-contabilístico errado, criar
uma realidade virtual da “empréstimo de sócios”, que não existiam,
de facto»;
j) «Tapando, com tal expediente, o atraso e a falta de tratamento
dos documentos contabilísticos relativamente aos fornecedores, clientes e bancos»;
l) Com tais pretensos suprimentos dos sócios, no valor de Esc.
37.500 000$00, pretendia-se evitar que a conta caixa não apresentasse
saldos credores;
m) Ocultando proveitos;
n) A acta no 10, constante do anexo IV, fls 9 do relatório revela
que os sócios e únicos gerentes da Centro Cerro, Sr. José Pucarinho
e Maria Arminda Gonçalves, deliberaram «transferir» 52.000 contos
da conta «suprimentos» para a conta «prestações suplementares»;
o) Verificou-se a existência de muitos cheques recebidos e depositados na conta da impugnante, dos quais não foi emitido qualquer
recibo e como tal não foram contabilizados;
p) Foram efectuadas aquisições de materiais com destino a obras,
dos quais a contabilidade não revela quaisquer facturas emitidas;
q) Os Serviços de Fiscalização - tendo em conta a dificuldade contabilística e a circulação de cheques entre a empresa e o seu sócio
gerente com os respectivos bancos, sem relevo contabilístico apuraram
as prestações de serviços em falta, através dos cheques depositados
na conta da empresa, sem contrapartida de recibo ou factura;
r) Existem, ainda, outros grupos de cheques que, saindo da conta
da impugnante, passam pela conta particular dos sócios, regressando
depois, no todo ou em parte, à conta da impugnante;
s) Tal procedimento distorce a realidade dos fluxos monetários
da empresa permitindo a existência de operações omissas à contabilidade;
t) Nem se encontra justificação para que, havendo necessidade de
meios monetários na conta do impugnante, estes passem primeiro
pelas contas particulares do sócio gerente, sem qualquer registo na
contabilidade;
u) A impugnante não possui estabelecimento de venda a retalho;
v) E na obra do Vítor Neto, o próprio alvará de construção foi
emitido em nome da impugnante;
x) Existindo, mesmo, uma declaração daquele que evidencia ter-lhe
sido empreitada tal obra;
z) Os sócios, gerentes da impugnante, auferiram, de 1990 a 1992
rendimentos no valor de Esc. 5.532.248$00 (anexo I, fls. 7 a 9);
a1) Tendo conseguido, para além das prestações suplementares
referenciadas, no valor de 52.000.000$00, aumentar o capital social
de 200.000$00 para 20.000.000$00 (pág. 6 do relatório);
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b1) Efectuando aquisições de bens imóveis no valor de 7.166.668$00
(anexo I, pág. 10 e 11);
c1) No que respeita às deslocações ao estrangeiro, nada evidencia
nos autos que hajam sido feitas no âmbito da sua actividade comercial.
d1) As facturas emitidas não são aceites como custo uma vez que
se está em presença de um contribuinte inexistente para efeitos fiscais,
como se refere no anexo X.
O montante das facturas ascende a 4.827.586$00 (fls 129 dos autos).
Da análise do cadastro verificou-se que este s.p. não existe, não
tendo entregue qualquer declaração de IRS ou de IVA.
No entanto de 1992 emitiu facturas para Centro Cerro no montante
de 5.600.000$00 e no ano de 1993 no montante de 2.050.000$00
(fls. 131).
E na informação de fls. 211 e segs.:
A reclamação vem expor, que este senhor realizou os trabalhos
mencionados nas facturas, e que o mesmo existe como contribuinte.
Da análise a esta situação verificou-se que este Sr. Henrique Cardoso Simões não existe com o NIPC 804737223 (vide cadastro em
anexo no 31).
E mais grave se torna ainda, pois constatou-se a existência de um
outro NIPC 804738228 para este Sr. Henrique Cardoso Simões, entretanto detectado nos elementos da Tipografia David & Simões, L.da,
Figueira da Foz. Consultado o cadastro da DGCI, verificou-se que
este número de identificação de pessoa colectiva apresenta características de setNctício, pois, o mesmo é inválido no sistema da DGCI,
sinal deque este nunca poderá ter sido atribuído a qualquer empresário
em nome individual ...
Neste sentido, constatou-se na referida tipografia terem sido pré-impressos pelo menos 10 livros de facturas e recibos (do no 101
ao 600) como o NIPC 804738228, conforme consta da factura-recibo
no 166 de 30.9.93.
Assim, conforme ficou exposto os dois NIPC não são assumidos
pelos cadastros da DGCI, sendo um inexistente e o, outro inválido.
Na sequência das diligências efectuadas a respeito do Sr. Henrique
Cardoso Simões, e como as moradas constantes das facturas existentes
no Centro Cerro, L.da, e as encontradas na tipografia, referem sempre
a Rua dos Marmutes, no 4-C em Chelas, variando apenas o Lote
de 152 para 157, foi ainda visitada uma outra moradia sita em Quinta
da Esperança, lote I-3. Esq. Figueira da Foz, não tendo sido possivel
qualquer contacto com o referido senhor.
Verificada a contabilidade do Centro Cerro, L.da, em referência
ao Henrique Cardoso Simões, constatou-se que na conta corrente
no 22.1.138 se encontram evidenciados os seguintes movimentos:
Ano de 1992 (Anexo no 34):
Fact. no 443 (14.10.92) — 1.000.000$00;
Fact. no 444 (28.10.92) — 2.600.000$00;
Fact. no 445 (16.11.92) — 2.000.000$00;
Recibo no 445 — 2.000.000$00.
Nota. — Como justificativos dos meios de pagamento (recibo
no 445) foram apresentados cheques no valor de 1.880.000$00, emitidos
pelo Centro Cerro, L.da;
e1) Através do documento 103650 foi contabilizado como compra
a factura 154 com o valor de 1.500.000$00, sem quaisquer discri-
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minação dos bens transaccionados não respeitando assim a legislação
em vigor nomeadamente no âmbito do IVA (fls 129 e 209).
E na informação de fls. 211 e segs dos autos:
Ano de 1992:
Doc. 3650 Factura no 154 — 1.740.000$00 (31/22.1.116);
Doc. 4086 Aceite de letra — 1.740.000$00;
P/ liquidação da fact. no 154 — (22.1.116/22.2.013)
Nota. — Vai directamente ao fornecedor c/c , sem antes transferir
a dívida que se mantinha em fornecedores cl letras — 22.2.013.
Ano de 1993:
Doc. 453 Liquidação da letra (pagamento) — 1.740.000$00
(22.1.116/12.13);
Doc. 3289 Anulação do doc. 453 (por pertencer à factura (92)
e não existir em saldo) — 1.740.000$00 (11/22.1.116).
Nota. — A contabilidade reflecte, que em 1993 o valor de
1.740.000$00 sai por bancos e entra por Caixa, conforme doc. 453
e 3289.
f1) Para o exercício de 1992 em causa, foi fixado o lucro tributável
de 38.657.749$00 de que resultou a colecta de IRC de 13.425.087$00
e 9.607.738$00 de juros compensatórios - cfr. docs. de fls. 18 e 22
a 24.”
Vejamos, pois:
Há que começar a análise pelas invocadas nulidades da sentença.
A recorrente imputa à mesma duas nulidades por omissão de pronúncia - conclusão 2 e 4 - e uma por falta de fundamentação de
facto conclusão 3.
Assim, quanto às primeiras:
Nos termos dos arts. 668o, no 1, al. d), do CPCivil e 144o, no 1,
do CPPT, aplicável ao caso, a sentença ou acórdão - em suma, a
decisão -, é nula, nomeadamente, quando o juiz deixe de pronunciar-se
sobre questão que devesse apreciar, o que está em correspondência
directa com o dever que lhe é imposto - cfr. arto 660o no 2 daquele
primeiro diploma legal de resolver todas as questões que tiverem
sido submetidas à sua apreciação, exceptuadas apenas aquelas cuja
decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras, por tal modo
que é a omissão ou infracção a esse dever que concretiza a dita
nulidade.
Cfr. Alberto dos Reis, Anotado, vol V pág. 143.
Tal nulidade reporta-se, pois, a questões que o tribunal devesse
apreciar; não à não apreciação da prova, nomeadamente documental,
podendo então haver aí erro de julgamento mas não omissão de pronúncia - vício de limites da decisão - que não comporta a falta ou
erro na apreciação da matéria de facto.
E, bem assim, nulidade por falta de fundamentação de facto arts.
125o, no 1, do CPPT e 668o, no 1, al. b), do C.P.Civil.
A sentença é igualmente nula, nomeadamente, quando não especifique os fundamentos de facto da decisão.
Como refere o mesmo doutrinador, ibidem, pág.s 139 e segs.:
“Uma decisão sem fundamentos equivale a uma conclusão sem
premissas; é uma peça, sem base”, comprometendo a sua validade
por carecer, então, de um elemento essencial, quer porque cabe ao
juiz demonstrar que a solução dada ao pleito é “emanação correcta
da vontade da lei, quer porque as partes e, sobretudo, a vencida,
“têm o direito de saber porque razão lhe foi desfavorável a sentença;
e tem mesmo necessidade de o saber, quando a sentença admita
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recurso, para poder impugnar o fundamento ou fundamentos perante
o tribunal superior”, carecendo este “também de conhecer as razões
determinantes da decisão, para as poder apreciar no julgamento do
recurso”.
Há, todavia, que distinguir a falta absoluta de motivação, “da motivação deficiente, medíocre ou errada”, pois só a primeira é causa
de nulidade, afectando a segunda unicamente o valor doutrinal da
sentença, não produzindo, todavia, nulidade.
A falta absoluta de motivação significa, pois, “a ausência total de
fundamentos”.
Ora, a sentença, evidenciou a “inexistência de qualquer controlo
interno a inviabilizar o controlo entre as verbas de cheques que transitam, por caixa, e a efectivação das operações, bem como a sua
relevação em proveitos. Do mesmo modo, existência de cheques, entre
a empresa e o seu sócio gerente com os respectivos bancos, sem
relevo contabilístico”, “cheques depositados na conta da empresa,
sem contrapartida de recibo ou factura”.
Procedimento que, continua é distorsivo da realidade dos fluxos
monetários da contribuinte, permitindo a existência de operações
omissas à contabilidade.
O mais que poderia haver, era, pois, uma motivação insuficiente
mas não a sua falta absoluta.
Não se verificam, pois, as alegadas nulidades.
Quanto ao mais:
Como dispõe, o arto 21o, no 4, do ETAF, esta Secção do STA,
nos processos inicialmente julgados pelos TT de 1a Instância apenas
conhece de matéria de direito.
Pelo que não sindica a matéria colectável apurada, nos respectivos
pressupostos de facto.
Como dispõe o arto 722o, no 2, do CPCivil, o STA, como tribunal
de revista, não conhece do erro na apreciação das provas e na fixação
dos factos materiais da causa, a não ser que tenha havido ofensa
de norma legal que exija certa espécie de prova ou que fixe a força
probatória de determinado meio de prova, o que não é o caso.
Aliás, como é entendimento generalizado, tanto doutrinal como
jurisprudencial, os próprios juízos de valor sobre a matéria de facto
quando a sua formulação não depende da determinação do sentido
da norma legal ou dos critérios de valoração da lei, ainda se integram
no domínio da actividade da fixação da matéria de facto, não podendo,
pois, ser apreciados pelos tribunais de revista.
Cfr. Antunes Varela, in RLJ 122-120.
Não pode, pois, este tribunal emitir qualquer juízo sobre a relação
dos aludidos cheques com o seu significado para determinação do
rendimento fixado à recorrente.
Não se põe em causa que a “errónea quantificação dos rendimentos
constituía fundamento de impugnação judicial, nos termos do
arto 120o, al. a), do CPT”; agora o que este STA não pode sindicar
são os respectivos pressupostos de facto.
Finalmente, quanto à conclusão no 8, considerou-se no aresto recorrido, que apenas foram encontradas provas dos pagamentos desses
serviços de montante muito inferior ao facturado e de o “invocado
Henrique Cardoso Simões nunca ter sido encontrado nas várias moradas indicadas”, concluindo não titularem as respectivas facturas verdadeiras operações existentes, não tendo os respectivos serviços sido
prestados” -, e que o contribuinte não logrou provar tal prestação,
como lhe cumpria, o que é correcto.
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E o mesmo se diga, mutatis mutandis, quanto à conclusão 9: também
aí, a impugnante não provou a existência da transacção correspondente, nos termos da decisão recorrida.
Como este STA vem entendendo, “tendo a Administração tributado
com recurso a métodos indiciários, cabe-lhe o ónus da prova da verificação dos pressupostos legais que legitimam a sua actuação, e
ao contribuinte o da existência de erro na quantificação do facto
tributário” - cfr., por todos, o Ac. de 13/11/02, Rec.1015/02, e jurisprudência aí citada.
Prova que, como vem decidido na instância a quo, a recorrente
não logrou fazer.
Improcedem assim todas as conclusões do recurso.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se
o aresto recorrido.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Brandão de Pinho (relator) — Almeida Lopes — António Pimpão.

b)
Porque o fez antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 124/96
de 10 de Agosto, que entrou em vigor em 15/9/1996, considerou a
douta sentença em apreço que se lhe não deverá aplicar a redução
da coimo equivalente a 50% do respectivo mínimo legal conforme
prevê o no 5 do Despacho no 17/97-XIII do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais publicado no D.R. II Série, no 78 de 03/04/1997.
c)
Ora caso tal sucedesse, a recorrente ver-se-ía prejudicada pelo simples facto de ter sido “diligente” e ter pago “antes do tempo”.
d)
É que caso tivesse liquidado a sua divida após 15/09/1996, a recorrente teria usufruído da redução da coima nos termos a que se
julga com direito: 50% do valor mínimo.
e)

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Alegação de factos. Competência do Supremo Tribunal Administrativo.
Doutrina que dimana da decisão:
Invocando o recorrente, nas conclusões das suas alegações
de recurso jurisdicional directamente interposto para o Supremo Tribunal Administrativo de decisão de um tribunal
tributário de 1a instância, factos que este último não deu
como provados, o recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito, não sendo o Supremo Tribunal Administrativo competente, em razão da hierarquia, para o apreciar.
Recurso no 1734/02. Recorrente: P. M. H. - Produtos Médico-Hospitalares, Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Baeta Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. P. M. H. - PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES, LDA.,
com sede em Samora Correia, recorre da sentença do Mmo. Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém que negou provimento ao recurso interposto de decisão administrativa que lhe aplicou
coima por entrega fora de tempo da declaração periódica de imposto
sobre o valor acrescentado (IVA) e respectivo meio de pagamento.
Formula as seguintes conclusões:
“a)
A recorrente pagou a divida do IVA em 4/6/1996.

Por outro lado, ao assim decidir, a douta sentença em análise estaria
a criar uma clara desigualdade de tratamento entre os contribuintes,
beneficiando ainda por cima, aqueles que mais tarde pagaram, ou
seja, os que apesar de tudo se mostraram menos diligentes.
Acresce ainda que a coima em apreço deverá não ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento
da recorrente revelo um diminuto ou mesmo inexistente grau de
culpabilidade.
f)
Acresce ainda que a coima em apreço deverá não ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo;
a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento da recorrente revelo um diminuto ou mesmo inexistente grau de culpabilidade.
g)
Ao assim decidir a douta sentença em apreço violou entre outras
o art. 13o do Constituição da Republico Portuguesa, os arts. 5o e
6 do Código de Procedimento Administrativo, o no 5 do Despacho
17/97 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais publicado no DR,
II Série, no 78, de 03/04/1997, o D. L. 124/96, de 10 de Agosto, e
ainda o art. 116o do Decreto-Lei 398/98, de 17 de Dezembro.
h)
Nestes termos deve a sentença sub judice ser revogada e substituído
por uma outra que aplique o graduação do coima o disposto no no
5 do Despacho de 17/97-XIII, de 3 de Abril, do Secretário de Estado
das Assuntos Fiscais ou que então venha a julgar extinta a sua responsabilidade pela contra-ordenação em causa (. . .)”.
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal pronuncia-se no sentido de que o recurso não tem exclusivo fundamento
em matéria de direito, face ao que consta da conclusão f) das suas
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alegações, não sendo, por isso, este o Tribunal competente para o
apreciar.
1.4. Notificada deste parecer, a recorrente requer, para o caso de
o Tribunal se vir a declarar incompetente, a remessa do processo
à “2a Secção do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa”.
1.5. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. A decisão recorrida é, na parte relevante, deste teor:
“A resolução do presente recurso demanda simples aplicação de
direito.
O conjunto do, suporte documental oferecido pela recorrente e
não contrariado pelo inserto nos autos, é bastante à decisão.
A infracção encontra-se consumada aquando da falta de apresentação da declaração periódica e meio de pagamento em prazo (art.o
5o do RJIFNA); tanto assim foi que veio posteriormente a ser apresentada declaração periódica de substituição mod. C.
Mas, precisamente, foi então pago o imposto em falta, sendo que
da prestação tributária em causa, apenas os correspondentes juros
compensatórios foram levados a adesão ao Dec.-Lei no 124/96, de
10/8.
O Despacho no. 17/97-XIII do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, publicado no D.R. II Série no 78, de 3/4/97, quanto a redução
de coimas a 50%, limita-se a mandar aplicar o regime já constante
do CPT [al. b) do seu art.o 25o].
O exercício desse direito pressupõe um expresso pedido de pagamento da coima por parte do infractor, ainda antes do levantamento
do auto de notícia, recebida participação ou denúncia ou iniciada
fiscalização ou exame à escrita, sendo que, caso a regularização da
situação tributária do contribuinte não dependa de imposto a liquidar
pelos serviços, vale como pedido de redução a entrega da prestação
tributária ou do documento ou declaração em falta (art.o 26o, no 4,
do CPT). Mas, note-se bem, o direito à redução da coima está dependente, para além da regularização da situação tributária (entendida
como o cumprimento das obrigações fiscais que deram origem à infracção - art.o 26o, no 3, do CPT), do pagamento da coima assim
reduzida nos prazos estipulados pelo art.o 26o, nos 1, als. a) e b),
e 5, e art.o 28o do CPT; pagamento. no caso, ausente.
Mas, mais até, a redução da coima encontra-se inexoravelmente
afastada face ao que dispõe o art.o 30o do CPT, conjugado com o
art.o 20o do RJIFNA, de onde para aqui resulta a inexistência de
direito à redução.
O DL no 124/96, tão só abarca na sua previsão os impostos e acréscimos legais no âmbito do regime nele fixado; não cobre sanções
pecuniárias, como o são as coimas.
E não prevê, nem dele resulta, de modo algum, a extinção da responsabilidade contra-ordenacional em virtude de pagamento integral
dos impostos e acréscimos legais.
A coima fixada, em pressuposição de que a conduta não chegou
a ser dolosa, foi-o tão próximo do mínimo, que todo o favor dos
argumentos apresentados melhor não consegue, sendo o regime legal
que 1 he é contemporâneo mais favorável.
Os parâmetros da decisão recorrida são de recatada aplicação do
valor da coima, pelo que se entende que, mesmo na óptica dos argumentos apresentados pela recorrente, dando de barato que pudessem obter comprovação, é de preservar.
Termos em que se nega provimento ao recurso.”
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3. Conforme aponta o Exmo Procurador-Geral-Adjunto junto deste
Tribunal, a recorrente faz, na conclusão f) das suas alegações de recurso, as seguintes afirmações: “a prática da infracção não ocasionou
ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada
e o comportamento da recorrente revela um diminuto ou mesmo
inexistente grau de culpabilidade”.
Ou seja, a recorrente defende que
1o - a prática da infracção por que foi punida não ocasionou ao
Estado efectivo prejuízo;
2o - já regularizou a falta em que incorreu;
3o - a sua actuação revela ausência de culpa ou escassa culpa.
Estas três asserções são, ao menos em parte, de natureza factual.
E desses factos quer a recorrente retirar efeitos jurídicos: o seu
comportamento não merece ser punido ou, pelo menos, deve ser
mais leve a punição.
Este circunstancialismo de facto não foi considerado na sentença
em apreço que, como se viu, não fez um apuramento da factualidade
provada. E, mesmo no texto da sentença, não considerou, nos seus
fundamentos, a ocorrência, ou não, de efectivo prejuízo para o fisco,
em resultado da actuação da recorrente; nem estabeleceu quaisquer
elementos que permitam avaliar do grau da sua culpa, ou da respectiva
ausência.
Como assim, a recorrente controverte o julgamento sobre a factualidade feito pela instância, invocando factos que a sentença recorrida não estabeleceu.
Razão por que, como bem diz o Exmo Procurador-Geral-Adjunto e,
de resto, a recorrente não contraria, antes, revela conformidade -,
não tem o recurso exclusivo fundamento em matéria de direito, e
este não é o Tribunal competente para o apreciar, por força do disposto
nos artigos 32o, no 1, alínea b), e 41o, no 1, alínea a), do Estatuto
dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em julgar o Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer do recurso, por competente ser o Tribunal Central Administrativo, para onde o processo será remetido, logo que transitado
em julgado o presente acórdão, conforme foi antecipadamente requerido {entendendo-se como resultante de mero lapso a referência
em tal pedido feita ao Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa).
Custas a cargo da recorrente, com E 120 de taxa de justiça e 50%
de procuradoria.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Baeta Queiroz (relator) — Vítor
Meira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de
facto.
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Doutrina que dimana da decisão:
I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos (não constantes do probatório) é competente para
dele conhecer o Tribunal Central Administrativo e não
o STA, independentemente do relevo de tais factos na
solução jurídica.
II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.

Recurso n.o 1739/02-30. Recorrente: PMH 2 - Indústrias Médicas,
Lda.; Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. PMH 2 - Indústrias Médicas, Lda., com sede na Zona Industrial
da Murteira, Lote 9, Samora Correia, foi condenada, por despacho
da competente autoridade fiscal, na coima de 934.000$00, por infracção ao disposto nos arts. 26o, no 1, e 40o do CIVA (envio de
declaração periódica e do respectivo meio de pagamento depois de
terminado o prazo legal).
Inconformada, interpôs recurso para o Tribunal Tributário de la
Instância de Santarém.
Este negou provimento ao recurso.
De novo inconformada, a recorrente trouxe recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas
alegações de recurso:
a) A recorrente pagou a dívida do IVA em 4/6/96.
b) Porque o fez antes da entrada em vigor do DL 124/96, de 10/8,
que entrou em vigor em 15/9/96, considerou a douta sentença em
apreço que se lhe não deverá aplicar a -redução da coima equivalente
a 50 % do respectivo mínimo legal conforme prevê o n.o 5 do Despacho
n. 17/97-XIII do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, publicado
no DR, II Série, n.o 78, de 3/4/97.
c) Ora, caso tal sucedesse, a recorrente ver-se-ia prejudicada pelo
simples facto de ter sido “diligente” e ter pago “antes do tempo”.
d) É que, caso tivesse liquidado a sua dívida após 15/9/96, a recorrente teria usufruído da redução da coima nos termos a que se
julga com direito: 50% do valor mínimo.
e) Por outro lado, ao assim decidir, a douta sentença em análise
estaria a criar uma claradesigualdade de tratamento entre os contribuintes, beneficiando ainda por cima aqueles que mais tarde pagaram, ou seja, os que apesar de tudo se mostraram menos diligentes.
f) Acresce ainda que a coima em apreço deverá não ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regu-larizada e o comportamento
da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente grau de
culpabilidade.
g) Ao assim decidir a douta sentença em apreço violou entre outras
o art. 13o da CRP, os arts. 5o e 6o do CPA, o n.o 5 do Despacho
17/97 do SEAF, publicado no DR 2a Série, n.o 78, de 3/4/97, o DL
124/96, de 10/8, e ainda o art. 116o do DL 398/98, de 17/12.
h) Nestes termos deve a sentença sub judice ser revogada e substituída por uma outra que aplique a graduação da coima o disposto

no n. 5 do Despacho 17/97-XIII, de 3/4, do SEAF ou que então
venha a julgar extinta a sua responsabilidade pela contra-ordenação
em causa, como é de inteira justiça.
Não houve contra-alegações.
Foram os autos com vista ao EPGA, que não emitiu pronúncia,
por ter entretanto decorrido o prazo previsto no art. 289o do CPPT.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa liminarmente decidir uma questão prévia, que tem a
ver com a competência hierárquica deste Supremo Tribunal.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria (vide arts. 101o e 102o do C. P. Civil, 45o do CPT, 5o do ETAF,
e 2o e 3o da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação e
julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.
Vejamos então.
Dispõe o art. 32o, al. b), do ETAF:
“Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
“b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários
de 1.a Instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria
de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto,
não será este Supremo Tribunal o competente mas sim a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face
ao disposto no art. 41o, 1, al. a), do ETAF.
Vejamos então.
É inequívoco que a conclusão f) das alegações de recurso contém
um acervo de afirmações de facto, não estabelecidas na decisão recorrida (aliás omissa no tocante à fixação da matéria de facto).
Na verdade, ao dizer-se nomeadamente que a falta cometida se
encontra regularizada está a fazer-se uma armação de facto. E ao
referir-se que o comportamento da recorrente revela um diminuto
ou mesmo inexistente grau de culpabilidade está a fazer-se uma afirmação que supõe um suporte de facto que a decisão recorrida não
nos dá conta.
Daqui decorre que há efectivamente matéria de facto a apreciar
no recurso.
Do exposto, é legítimo pois concluir-se que o recurso versa também
matéria de facto.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo
quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.
Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Central Administrativo, face aos normativos legais atrás
citados.
3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso
interposto.
5
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Custas pelos recorrentes, fixando-se a taxa de justiça em E 120
e a procuradoria em 40 %.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor
Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incompetência hierárquica do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Inseridos nas conclusões de alegação de recurso de despacho
liminar de rejeição de petição inicial de impugnação judicial
para o STA factos que o Mmo Juiz a quo não estabeleceu,
nem, por qualquer forma, levou em conta em tal decisão,
sendo certo que não se mostram vertidos naquele articulado
primeiro, o recurso não versa exclusivamente matéria de
direito, por isso que, para dele conhecer, falece à Secção
de Contencioso Tributário do STA competência hierárquica,
cuja assiste à Secção homónima do TCA.
Recurso no 1783/02-30. Recorrente: António Martins Ferreira Norte;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Juiz Conselheiro Dr.
Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
António Martins Ferreira Norte, residente em Tourigo - Tondela,
inconformado com o despacho de rejeição liminar da petição inicial
da presente impugnação judicial, a fls. 140-141, vem até nós, culminando a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
a) O recorrente, no período fiscal em causa, foi sócio-gerente da
Sociedade de Madeiras Modelar do Tourigo, Lda, contribuinte
500416451.
b) Fruto de uma crise grave no sector das madeiras, a referida
sociedade entrou em colapso financeiro, com o consequente descontrolo das suas finanças e de algumas das suas obrigações fiscais.
c) Raras são as empresas deste sector e na zona geográfica em
que se inseria a Sociedade de Madeiras que não estavam em situação
económica difícil ou simplesmente faliram.
d) A questão que se coloca com a presente impugnação tem a
ver essencialmente com o facto de não se ter verificado a notificação
da Sociedade para a apresentação da escrita e que, quando tal se
verificou e foram fornecidos à AF todos os elementos de escrita,
esta ter feito tábua rasa dos mesmos e presumido lucros “fabulosos”,
ignorando a realidade deste tipo de empresas e os próprios elementos
de escrita fornecidos.

e) A dedução da impugnação e o efeito gerado com a anulação
do acto traduz-se para o recorrente num beneficio claro, quer a nível
de pagamentos que vem efectuando em nome da empresa de que
foi sócio-gerente (que seriam substancialmente diminuídos), quer ainda a nível de responsabilização penal eventual.
f) Efectivamente, encontrando-se a decorrer um processo penal
contra o ora recorrente e não lhe sendo possível questionar e provar
a falta de razão da AF, fica este numa situação extremamente delicada
e debilitada caso nesse mesmo processo não venha a pagar a parte
dos montantes indevidos e exigidos por aquela mesma AF.
g) Não pode, pois, o ora recorrente aguardar que, em sede de
execução, a dívida reverta contra este, pois que o recorrente, como
se referiu, não aceita, nem pode aceitar, continuar a liquidar o que
efectivamente não é devido à AF e que foi apurado por métodos
indiciários erróneos e alheios à realidade empresarial do sector.
h) É manifesta, deste modo, a legitimidade do recorrente para
deduzir a presente impugnação, uma vez que, em face do processo
concreto, o interesse deste na anulação do acto assenta num interesse
próprio em que seja assegurado que a causa seja julgada perante
os interessados na relação substantiva.
i) Não pretende o recorrente exercer o direito de outrem, mas,
antes, não permitir que os seus próprios direitos sejam ofendidos
por decisões as quais não lhe é permitido contraditar.
j) E nem se diga que o recorrente poderia ter deduzido a impugnação em nome da Sociedade de Madeiras, pois, não sendo gerente
da mesma, a essa data, nunca o poderia ter feito numa qualidade
que já não detinha.
k) A legitimidade do recorrente afere-se pelo interesse que este
tem em contradizer, exprimindo-se pela utilidade que obtém com
a sua procedência.
l) É assim manifesto, s.m.o., o interesse do recorrente na procedência da impugnação que oportunamente deduziu.
m) A procedência desta é, pois, uma situação de elementar justiça,
sob pena, em última análise, de se verificar um enriquecimento do
Estado, sem causa que o justifique.
n) Foram violadas, entre outras, as seguintes disposições legais:
artigos 9o, 18o, 22o, 24o, 65o, 95o e 98o da LGT e 26o do CPC.
o) Deve, pois, ser revogada a decisão recorrida, no sentido de ser
julgado o recorrente parte legítima para deduzir a impugnação judicial.
Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui:
A) Nos termos do art.o 13o do CPT, aplicável ao tempo dos factos,
a responsabilidade dos gerentes das sociedades de responsabilidade
limitada é, quanto a estas, subsidiária;
B) E só se concretiza por reversão da execução fiscal desde que,
para o efeito, se mostrem preenchidos os necessários condicionalismos;
C) O direito de impugnar, no caso em apreço, ainda que se mostre
contemplado no sistema jurídico-fiscal, tem o seu enquadramento
temporal;
D) A presente impugnação foi deduzida antes de se verificarem
os pressupostos que dariam legitimidade ao seu autor.
E) Bem andou o Mmo Juiz a quo, decidindo como decidiu.
O distinto PGA emitiu o seguinte douto parecer:
“Nas conclusões das suas alegações, o Recorrente afirma, abundantemente, matéria de facto que o Mmo Juiz a quo nem estabeleceu,
nem, por qualquer forma, levou em conta na decisão recorrida.
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E sendo assim, o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, pelo que este STA não é competente para dele conhecer, mas,
antes, o TCA [arts. 21o, n.o 4, 32o, n.o 1, al. b), e 41o, n.o 1, al. a),
do ETAF].
Se, porém, se entender que aquelas afirmações factuais são irrelevantes, por se tratar de um indeferimento liminar de uma petição
de impugnação judicial (cfr. o ac. de 15.V.2002, rec. 610/02-30), então
há que confirmar o julgado, porque o Mmo Juiz a quo fez a melhor
interpretação da lei ao decidir que, no caso, o Recorrente não tem
legitimidade, ainda, para deduzir a impugnação judicial.
Termos em que sou de parecer que se declare este STA incompetente em razão da hierarquia ou - se assim se não entender - se
conheça do recurso e se julgue improcedente.”
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mister é debruçarmo-nos já sobre a questão suscitada pelo Ministério Público, aliás, de conhecimento oficioso.
Logra, efectivamente, prioridade de conhecimento, sendo que a
sua eventual procedência prejudicará o de qualquer outra questão
- artigos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs. do CPC.
Como bem nota o EMMP, “nas conclusões das suas alegações,
o Recorrente afirma, abundantemente, matéria de facto que o
mo
M Juiz a quo nem estabeleceu, nem, por qualquer forma, levou
em conta na decisão recorrida.”
Na verdade, da petição inicial não consta que fruto de uma crise
grave no sector das madeiras, a referida firma entrou em colapso financeiro, com o consequente descontrolo das suas finanças e de algumas
das suas obrigações fiscais - conclusão b); que raras são as empresas
deste sector e na zona geográfica em que se inseria a Sociedade de
Madeiras que não entraram em situação económica difícil ou simplesmente faliram - conclusão c); que encontrando-se a decorrer um processo
penal contra o ora recorrente e não lhe sendo possível questionar e
provar a falta de razão da Administração Fiscal, fica este numa situação
extremamente delicada e debilitada caso, nesse mesmo processo, não
venha a pagar a parte dos montantes indevidos e exigidos por aquela
mesma Administração Fiscal - conclusão f).
Destarte, a matéria de facto não se nos apresenta consolidada,
situação que reclama a intervenção do Tribunal Central Administrativo - Secção de Contencioso Tributário, de competência generalizada, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 41 o do ETAF.
É que a competência deste STA para apreciação dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 18 instância se cinge
a matéria de direito, segundo o estatuído nos artigos 21o, n.o 4, e
32o, no 1, al. b), do ETAF e 280o, no 1, do CPPT (correspondente
ao artigo 167o do CPT).
E, como desde há muito este Supremo vem entendendo, para a
determinação da competência hierárquica à face do preceituado em
tais artigos 32o, no 1, al. b), e 280o, no 1, o que é relevante é que
o recorrente, na alegação de recurso e respectivas conclusões, suscite
qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua pretensão,
factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.
Não releva, para efeitos de determinação da competência, saber
se, para decidir a questão de direito tal como o tribunal ad quem
a entende, vai, ou não, ser efectivamente necessário alterar a matéria
de facto tida em conta na decisão recorrida, pois o tribunal superior,
antes de estar decidida a sua competência, não pode antecipar a sua
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posição sobre a solução da questão de direito, porquanto apontar
esta cabe, apenas, ao tribunal que estiver já julgado competente.
Como assim, a questão da competência hierárquica para efeitos
das sobreditas normas é uma questão prévia que tem de ser decidida
abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem proclamaria
se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica é, tão-só, verificar se o recorrente pede alteração
da matéria de facto ou invoca factos que não constam do probatório.
Se tal ocorre, o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria
de direito e fica, desde logo, definida a competência da 2.a Instância.
E isto independentemente de, a final, este Tribunal, então já julgado
competente, vir a concluir que a não coincidência factual, os factos
não provados alegados na peça recursiva são de todo irrelevantes
para a decisão do recurso à face da posição de direito que entende
adequada.
Temos, pois, que tanto constitui fundamento de facto do recurso
a questão sobre a verificação de factos dados como provados, ou
não, na decisão recorrida, quanto a afirmação de factos que ale instância não considerou e cuja atendibilidade ou relevo no julgamento
do recurso são indiferentes para efeitos de determinação da competência hierárquica, que, como sublinhado no acórdão desta Secção
de 4.V.1994, rec. 17 463, se afere pelo quid disputatum, que não pelo
quid decisum.
Isto assente, importa referir que segundo o artigo 21o, no 4, do
ETAF, “a Secção de Contencioso Tributário (do STA) apenas conhece
de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância”, estabelecendo, em consonância,
o artigo 32o, no 1, al. b), do mesmo Estatuto, que “compete à Secção
de Contencioso Tributário (do STA) conhecer dos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, com exclusivo
fundamento em matéria de direito”.
E, na mesma linha de pensamento, prescreve a alínea a) do n.o 1
do artigo 41o de tal diploma que “compete à Secção de Contencioso
Tributário (do TCA) conhecer dos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, salvo o disposto na alínea b) do n.o 1
do artigo 32o.”
Articuladamente, diz-nos o artigo 280o, no 1, do CPPT que “das
decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso . . .
a interpor . . . para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando
a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso
. . . para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo”.
Em seguimento de tudo o exposto se conclui que o presente recurso
per saltum não tem por exclusivo fundamento matéria de direito,
pelo que, para dele conhecer, falece, efectivamente, a esta formação
competência hierárquica, a qual assiste à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo.
Termos em que, julgando-se procedente a questão prévia em apreço,
se acorda declarar esta Secção do STA incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer deste recurso jurisdicional, competência
que assiste àqueloutro Tribunal Superior.
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Custas pele impugnante, fixando-se a taxa de justiça em E 100 e
a procuradoria em 50%.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — António Pimpão — Almeida Lopes (vencido, pois o STA é competente).

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Contra ordenação fiscal. Extinção do procedimento contra-ordenacional, da coima e sanções pecuniárias e da eventual
execução tendente à cobrança coerciva daquelas. Dissolução, por declaração de falência, da arguida.
Doutrina que dimana da decisão:
I — A dissolução, por declaração de falência (cfr. arts. 141o
a 146o do CSC e 147o e segs. do CPEREF), da sociedade
arguida de coima fiscal é, para os apontados efeitos de
extinção do procedimento contra-ordenacional, das coimas e sanções pecuniárias acessórias e da eventual e
respectiva execução fiscal, equivalente à morte do infractor (cfr. artigos 61o e 62o do RGIT, 193o e 194o do CPT,
260o, n.o 2, al. a), do CPT e 176o, n.o 2, al. a), do
CPPT).
Recurso no 1895/02-30. Recorrente; Ministério Público; Recorrido:
Massa Falida de Paços Car — Comércio e Reparação de Automóveis, L.da.; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
Inconformado com a sentença da TT de 1a Instância de Porto
- 3o Juízo, 2a Secção - que negou provimento ao recurso judicial
que o Liquidatário Judicial nomeado da Massa Falida de Paços
Car — Comércio e Reparação da Automóveis, L.da, interpusera de
decisão administrativa de aplicação de coima fiscal, dela interpôs recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo o
Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto daquele tribunal.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações formulando,
a final, as seguintes conclusões:
1 — Nos termos das disposições conjugadas dos arts. 61.o do RGIT
e 141.o a 146.o do C.S.Comerciais, a extinção da pessoa colectiva é
causa de extinção do procedimento contra-ordenacional, pois, à morte
das pessoas singulares é equiparável para este efeito a extinção das pessoas
colectivas.
2 — Assim, tendo sido declarada falida a sociedade arguida por sentença de 29/10/99, não pode a mesma, por decisão administrativa de
11/05/00, ser condenada pela prática de infracção contraordenacional.
3 — Deveria antes, por causa da declaração de falência, ter sido declarado extinto o procedimento contraordenacional na decisão administrativa.

4 — Por isso, a decisão administrativa condenatória deveria ter sido
revogada pela sentença aqui posta em crise. Não operando a predita
revogação a decisão judicial recorrida desrespeitou os arts. 61.o do RGIT
e 141.o a 146.o do C.S.Comerciais por erro de aplicação e de interpretação.
5 — Pelo que, no respeito de tais normativos, deve ser substituída
por outra que declare extinto o procedimento contraordenacional e ordene
o arquivamento dos autos.
Não foram apresentadas quaisquer contra-alegações.
Tomados os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar
e decidir.
Por não controvertida e nos termos do disposto nos artigos 713o,
n.o 6, e 726o do CPC, dá-se aqui por reproduzida a matéria de facto
fixada pela sindicada sentença - cfr. fls. 48 verso e 49.
A questão que importa dirimir no presente recurso é, tal como
emerge da síntese conclusiva formulada pelo Ilustre Recorrente, a
de saber e decidir se, declarada a falência da empresa arguida antes
de lhe haver sido administrativamente aplicada a controvertida coima
fiscal, tudo como inequivocamente emerge dos pontos 5, 6 e 4 do
probatório, se impunha antes declarar extinto o respectivo procedimento contraordenacional, com aquele fundamento e nos termos
dos convocados artigos do CSC e do RGIT, pois, em seu esclarecido
entender, a declaração de falência e consequente extinção da empresa/sociedade arguida há-de ser equiparada à morte do infractor
singular, uma vez que constitui também causa de dissolução das sociedades (cfr. arts. 141o a 146o do CSC e arts. 147o e segs. do CPEREF).
Em abono da tese sufragada invoca doutrina e jurisprudência convenientemente identificada.
E, tudo visto, importa se afirme desde já que a razão lhe assiste,
tal como aliás e bem proficientemente se demonstrou já em acórdãos
desta secção de 03.11.1999, processo n.o 24.046, in AP DR de
30.09.2002, pag. 3601 e acórdão de 15.06.2000, processo n.o 25.000.
Na verdade, dispondo os invocados artigos 61o e 62o do RGIT,
talqualmente como antes se preceituava nos correspondentes artigos 193o e 194o do CPT onde então se regulava a matéria, que o
procedimento por contra-ordenação e a obrigação de pagamento da
coima e cumprimento das sanções acessórias se extinguem por morte
do (infractor) arguido e, pela mesma razão, se extingue também a
eventual execução fiscal tendente à cobrança coerciva de coimas ou
outras sanções pecuniárias - cfr. art.o 176o, n.o 2, al. a), do CPPT,
a que correspondia no CPT o art.o 260o, n.o 2, al. a) -, à morte
do arguido importa fazer equiparar para os questionados efeitos extinção do procedimento contra-ordenacional, extinção de coimas
e sanções pecuniárias e extinção de eventual execução fiscal tendente
à sua cobrança coerciva - a verificada dissolução da sociedade aqui
arguida em consequência da decretada falência (cfr. arts. 141o a 146o
do CSC), pois,
Tal como anotavam Alfredo de Sousa e Silva Paixão in Código
de Processo Tributário, Anotado, 3a edição, pag. 410, e igualmente
anota Jorge Sousa in Código do Procedimento e Processo Tributário,
Anotado, 3a edição, 2002, pag. 899, “... é essa a única solução que
se harmoniza com os fins específicos que justificam a aplicação de sanções, que são de repressão e prevenção e não de obtenção de receitas
para a administração tributária.”
Assim, no caso dos presentes autos, tal como sustenta o Ilustre
Recorrente, apurado que vem ter sido declarada a falência da arguida
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Car — Comércio e Reparação de Automóveis, Limitada, ainda antes
da aplicação da controvertida coima fiscal, de acordo com os referidos
preceitos legais impunha-se declarar antes extinto o respectivo procedimento contra-ordenacional.
E esta declaração, que cumpria em primeira linha e desde logo
à autoridade administrativa competente para a aplicação da coima
fiscal, cumpria também ao tribunal ora recorrido, apurado que fosse,
como foi, não ter sido antes decretada.
Procede assim e integralmente o presente recurso jurisdicional.
Termos em que acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento
ao recurso e, consequentemente, em declarar extinto o procedimento
contra-ordenacional oportunamente instaurado contra a arguida
Car — Comércio e Reparação de Automóveis, Limitada, assim revogando a sindicada sentença e anulando agora a coima administrativamente fixada.
Sem custas aqui e na 1a Instância.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
IRC. Correcção do lucro tributável. Relações especiais entre
contribuinte e outra pessoa. Condições diferentes das que
teriam sido normalmente acordadas entre pessoas independentes. Princípio da legalidade. Margem de livre apreciação.
Não inconstitucionalidade.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Preenche o pressuposto do art. 57o, n.o 1, do CIRC
referente a relações especiais entre o contribuinte e outra
pessoa, a circunstância de uma sociedade deter 100 %
do capital da outra.
2 — As condições diferentes das que teriam sido normalmente acordadas entre pessoas independentes manifestam-se num negócio em que se evidencia margens de
lucro sobre os custos de 1068 %, muito superiores ao
valor médio apurados para as empresas prestadoras de
serviços dum sector que é de 115,5 %.
3 — Os poderes atribuídos à Administração Fiscal, fora da
área vinculada que constitui a pressuposição legal do
preceito, não passam de uma certa margem de livre
apreciação técnica na correcção da matéria colectável,
a integrar o resultado da interpretação dos conceitos
moderadamente indeterminados que compõem aquela
pressuposição, em que não se reconhece haver ofensa
ao princípio da legalidade da previsão constitucional
do art. 106o, n.o 2.

Recurso n.o 21.240, em que são recorrente Leasing Atlântico — Sociedade de Locação Financeira Mobiliária, S. A., e de que foi Relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Ernâni Figueiredo.
Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:
Leasing Atlântico — Sociedade de Locação Financeira Mobiliária,
S. A., inconformada com o despacho do Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, de 07.08.96 que, no uso de competência delegada,
desatendeu o recurso hierárquico interposto para o Ministro das Finanças da decisão do Director-Geral das Contribuições e Impostos
que considerou dever acrescer à matéria colectável em IRC, relativa
ao exercício de 1991, a importância de 39 746 238$00, veio do mesmo
recorrer contenciosamente, concluindo a sustentar que:
- o acto recorrido padece de falta de fundamentação, de facto
e de direito, tendo violado o art. 268o, n.o 3, da Constituição, o art.
1o do DL no 256-A/77 e os arts. 124o e 125o do CPA;
- se o acto se louvou no relatório da IGF houve violação de lei
[arts. 106o, n.o 2, da CR, 3o do CPA e 17o, al. a), do CPT] e inconstitucionalidade do art. 57o do IRC por a Administração ter preenchido arbitrariamente cláusulas gerais indeterminadas que contraria
o principio da legalidade fiscal;
- violação dos princípios da boa-fé, da certeza e segurança jurídicas,
da igualdade, da justiça e da imparcialidade por em relação à correcção
da matéria colectável de 1990 - que veio a ser anulado - e ao processo
de contra-ordenação instaurado por infracções relativas à prática de
preços superiores aos do mercado em 1990 e 1991 - que foi mandado
arquivar - terem sido proferidas decisões administrativas, em relação
aos mesmos factos e regras legais, que aceitaram o valor facturado
em 1990, o que impõe que seja também aceite o valor facturado
em 1991 (para mais inferior);
- e também o da protecção da confiança, que se encontrava justificada pela orientação perfilhada pela Administração para 1990;
- o da igualdade porque a Administração está obrigada a proceder
de modo igual em relação a situações iguais, o da justiça e imparcialidade porque a Administração está vinculada a manter a orientação
assumida em circunstâncias iguais e em relação à mesma entidade;
- não se mostram preenchidos os pressupostos de facto da aplicação
do art. 57o do CIRC porque não estão estabelecidas relações especiais,
mas antes meras e correntes relações negociais derivadas de contrato
celebrado ao abrigo da liberdade contratual entre entidades independentes, não havendo desconformidade entre os valores facturados
e os preços normalmente praticados no mercado;
- o valor facturado em 1991 não conduziu a um apuramento de
um lucro menor nesse exercício, porque não foi imputado em tal
exercício como custo efectivo, sendo que o art. 57o visa determinar
o lucro real do contribuinte, por forma a que ele seja igual ao que
normalmente se verifica nas empresas que patenteiam independência
na sua actuação;
- há dúvida insanável sobre a correcta quantificação da matéria
colectável, o que é fundamento de anulação nos termos do art. 121o
do CPT.
A autoridade recorrida contra-alegou a sustentar que o acto do
SEAF de 96/08/07 está devidamente fundamentado, de facto e de
direito. Na petição de recurso a recorrente veio a demonstrar que
conhecia bem aquelas razões, motivo pelo qual ela estava em perfeitas
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condições de não aceitar o acto e de dele interpor recurso contencioso,
acresce o facto de a recorrente não ter pedido certidão com os fundamentos da decisão, nos termos do art. 31 o da LPTA.
Não há qualquer violação do art. 57o do CIRC. Existem entre
a recorrente e a SPASA relações especiais que levaram a que fossem
estabelecidas, entre elas, condições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre empresas independentes, conduzindo a que
o lucro apurado fosse diverso daquele que se apuraria na ausência
dessas relações. Trata-se de empresas associadas em que a SPASA
detém 100 % do capital social da recorrente, e em que, por virtude
dessas relações, foi acordado um preço que se desviou do preço de
plena concorrência.
O custo suportado pela SPASA, com encargos relacionados com
o trabalho desenvolvido no âmbito do contrato celebrado com a recorrente e o preço que foi por aquela facturado a esta excedem o
valor de mercado, numa relação custo/margem de lucro, que se veio
a verificar ser de 1068 %, quando, em preço de plena concorrência,
a margem de lucro bruto sobre os custos seria de 115,5 %.
Finalmente, o acto impugnado não violou os princípios da igualdade,
da confiança jurídica ou da boa fé.
O Ex.mo Magistrado do Mo Po é de parecer que o Tribunal não
deverá conhecer da questão da falta de fundamentação, porquanto
o acto que a Rte. impugnou, que é o ”contido” no ofício que a Rte.
transcreve no art. 29o na petição de recurso, como a própria expressamente refere no art. 30o da mesma peça processual, não existe
com a fundamentação que a Rte. ataca. Na verdade, o acto praticado
pelo SEAF, a que se refere aquele ofício é apenas uma síntese da
decisão proferida pela autoridade recorrida, por isso, não fazendo
a Rte. na petição de recurso ou em alegação posterior, qualquer censura à fundamentação real do acto impugnado, não teria qualquer
utilidade a apreciação da questão de saber se a fundamentação contida
naquele ofício é ou não de considerar insuficiente.
Quanto à questão do art. 57o do CIRC e no sentido da sua constitucionalidade já se pronunciou este STA.
Ainda assim, é de parecer que o recurso merece provimento por
em relação ao ano de 1990 ter sido celebrado um contrato em tudo
idêntico, em que a margem de lucro bruto sobre os custos foi de
1111 % ,e, não obstante essa margem, a AF ter considerado que não
ficara provado que os preços praticados fossem superiores aos que
normalmente seriam acordados entre entidades independentes, donde
e face àquela percentagem, se assim o entendeu a AF, por certo
que outra posição não poderá deixar de ser adoptada em relação
ao caso sub judice, em que a margem de lucro bruto se fixou em
1068 %, que é manifestamente inferior .
Cumpre apreciar, em atenção aos seguintes factos dados como
provados:
1 - A recorrente é uma sociedade comercial que se dedica ao exercício da actividade de locação financeira e a Spasa - Sociedade de
Participações Atlântico, SGPS, S. A., é uma sociedade gestora de
participações sociais, tendo, por objecto, entre outros, a prestação
de serviços técnicos de administração e gestão a outras sociedades
(docs. a fls. 174/179);
2 - Entre as referidas sociedades foram celebrados, em 1990 e
1991, os contratos de prestação de serviços técnicos documentados
pelos escritos juntos aos autos (fls. 180 e 182);
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3- A IGF efectuou um exame à escrita da SPASA em cujo relatório
vem verificado que esta detém 100 % do capital social da recorrente,
que lhe facturou 52 000 000$00 por efeito do contrato de 1991 referido
em 2, e que no negócio evidencia margens de lucro sobre os custos
de 1068 %, muito superiores ao valor médio apurados para as empresas
prestadoras de serviços do sector que é de 115,5 % (doc. a fls. 6/14
do PI);
4- Concluindo - se que devia ser aceite como proveito do exercício
de 1991 o valor de 12 253 762$00, chegou-se ao diferencial de 39
746 238$00, que foi proposto para base de correcção, quer dos proveitos da SPASA, quer dos custos do exercício da recorrente (cit.
doc.);
5) Pela DGCI foram efectuadas as propostas correcções de que
resultou, quanto à parte da recorrente, o acréscimo do lucro tributável
naquele montante de 39 746 238$00, conforme mapa de apuramento
Mod. DC-22, a fls. 5 do PI;
6) Do facto foi a recorrente notificada pela Direcção Distrital de
Finanças do Porto em 13.6.96 (docs. a fls. 15 do PI);
7) Em 8.7.96 a recorrente interpôs recurso hierárquico para o Ministro das Finanças da correcção efectuada, conforme doc. de fls.
27/32 do PI;
8) Acerca do recurso a DGCI, pela DSIRC, prestou informação
a concluir estarem reunidas as condições legalmente previstas para
que seja confirmada a correcção proposta pela IGF e não ter a recorrente apresentado elementos que demonstrassem o contrário, e
emitiu parecer no sentido do indeferimento do recurso, tudo como
consta do doc. de fls. 64/70 do PI;
9) O qual recebeu despachos de confirmação do chefe de divisão,
subdirector-geral e director-geral (doc. a fls. 64 do PI);
10) Sobre tal parecer, a autoridade recorrida despachou em 7.8.96:
Concordo, pelo que, em conformidade com os fundamentos expostos,
nego provimento ao recurso (doc. a fls. 64);
10-A) Do facto foi a recorrente notificada por oficio da DSIRC
de 4.9.96 (doc. fls. 61 do PI);
11) No relatório de exame à escrita referido no item 3 vem verificado
que a SPASA facturou à recorrente 57 000 000$00 por efeito do
contrato de 1990 referido em 2, e que no negócio evidencia margens
de lucro sobre os custos de 1111 % (doc. a fls. 6/14 do PI);
12) - Concluíndo - se que devia ser aceite como proveito do exercício
de 1990 o valor de 12 706 092$00, chegou-se ao diferencial de 44
293 908$00, que foi proposto para base de correcção, quer dos proveitos da SPASA, quer dos custos do exercício da recorrente (cit.
doc.);
13) Pela DGCI foram efectuadas as propostas correcções de que
resultou, quanto à parte da recorrente, o acréscimo do lucro tributável
naquele montante de 44 293 908$00 e do facto foi a recorrente notificada pela Direcção Distrital de Finanças do Porto (docs. a fls. 3
do PI);
14) A recorrente interpôs, em 15.7.94 recurso hierárquico para o
Ministro das Finanças, o qual veio a merecer integral provimento,
tendo sido anulada a correcção efectuada por despacho da autoridade
recorrida, nos termos e com base em informação, cujo teor está fotocopiado a fls. 579/ 584 dos autos;
15) Instaurado contra a SPASA processo de contra-ordenação fiscal
com base nos contratos referidos em 2 e por nestes o valor con-
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vencionado e pago àquela pela recorrente exceder o de mercado para
as empresas prestadoras de serviços, foi a mesma absolvida por despacho do subinspector-geral de Finanças em conformidade com a
proposta respectiva (doc. de fls. 34/37 do PI).
Tem-se como reproduzido o teor de todos os documentos mencionados.
Não são dados como provados os factos invocados pela recorrente
nos arts. 6.o a 12.o da petição inicial.
Inicia-se o conhecimento pelos vícios de violação de lei, pois a
procedência da respectiva arguição importaria ao interessado, por
inviabilizar a repetição do acto com o mesmo conteúdo, uma mais
estável ou eficaz tutela para as suas pretensões (art. 57o da LPTA).
Desde logo pela pretensa violação de princípios gerais de direito
fiscal (boa-fé, certeza e segurança jurídica, da igualdade, da justiça
e imparcialidade), suportada em duas decisões administrativas, que
teriam apreciado situações de facto e de direito iguais relativamente
ao exercício de 1990, tendo neste sido aceite o valor facturado.
Passando à análise do documento que baseou a anulação da correcção relativa ao exercício de 1990, referida no item 14 do probatório,
verifica-se que a decisão prospectou a diferença de situações entre
os exercícios de 1990 e 1991 quanto ao fundamento que serviu a
decisão relativa àquele primeiro, quando se afirma (a fls. 583) que
no exercício de 1990 foi-nos possível verificar . . . (não ter havido) qualquer reintegração, e logo a seguir se diz que não foi, no entanto, possível
saber qual o procedimento da empresa no exercício de 1991.
Sendo que tal fundamento é o que transparece das CONCLUSÕES
da dita peça, onde se alude a que a correcção foi indevidamente efectuada ao exercício de 1990, uma vez que o valor corrigido não influenciou
o resultado daquele exercício e o referido valor foi contabilizado na
rubrica Despesas de Investigação e Desenvolvimento (Imobilizado Incorpóreo) sem que tenha sido efectuada qualquer reintegração.
E só depois, a título consequencial da decisão do recurso, para
basear o ajustamento a fazer ao lucro tributável da SPASA como
reflexo da anulação da correcção, é que veio a referir-se não ter
sido provado que os preços praticados entre a SPASA e a Leasing Atlântico foram superiores aos que seriam normalmente acordados entre
entidades independentes.
Assim, seja de concluir que não são os mesmos os factos, critérios
e pressupostos que deram suporte às soluções administrativas finais
dadas à questão da aceitação dos valores facturados em cada um
dos exercícios de 1990 e 1991, pelo que não logram apoio as invocações
dos aludidos princípios norteadores da acção fiscal, sem dúvida pertinentes em abstracto, designadamente em casos, como o presente,
de correcção da matéria colectável declarada pelo contribuinte, que,
embora acto vinculado, não o é totalmente por abrigar uma certa
indeterminação e uma certa margem de livre apreciação técnica (1).
Por sua vez, também não é na absolvição no processo de contra-ordenação referido no item 15 do probatório que fornecerá dados
que demonstrem que os limites impostos pelos princípios foram excedidos, porquanto a arguida não é a recorrente, mas sim a SPASA
e a decisão fundou-se em insuficiência de prova, além de se situar
numa forma de processo atinente a objectivos sancionatórios, repressivos e punitivos que exigem critérios de apreciação dessemelhantes
(1) Cf. Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, II, 1996, pgs. 159 e 234.
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dos apropriados à actividade graciosa tributária tendente à verificação
histórica dos pressupostos do imposto.
Escasseiam assim as identidades (de parte, de conteúdo decisório
e de forma procedimental) que sejam convocáveis para, com base
nelas, alimentar o discurso sobre a eventual violação dos ditos princípios, que teria sempre que passar pela mediação de uma norma (2)
a descobrir.
Quanto à verificação dos pressupostos legais do art. 57o do CIRC,
a mesma permanece intangível.
Reportando ao teor da matéria provada no item 3 do probatório,
e quanto a relações especiais entre o contribuinte e outra pessoa, a
circunstância de uma sociedade deter 100 % do capital da outra, como
acentua o Mo Po a fls. 303, é a hipótese máxima imaginável de dependência entre empresas.
As condições diferentes das que teriam sido normalmente acordadas
entre pessoas independentes manifestam-se no negócio em que se evidencia margens de lucro sobre os custos de 1068 %, muito superiores
ao valor médio apurados para as empresas prestadoras de serviços
do sector que é de 115,5 %.
Por último, a diversidade do lucro apurado face ao que se apuraria
na ausência dessas relações não veio a ser infirmada em sede de facto
provada no sentido da pretensão da recorrente.
Daí, não se concluir que a correcção efectuada e o acto recorrido
tenha violado o preceituado no art. 57o do CIRC, onde, quer a doutrina (3), quer a jurisprudência (4) não reconheceram qualquer
inconstitucionalidade.
Os poderes atribuídos à Administração Fiscal fora da área vinculada
que constitui a pressuposição legal do preceito, não passam de uma
certa margem de livre apreciação técnica na correcção da matéria
colectável, a integrar o resultado da interpretação dos conceitos moderadamente indeterminados que compõem aquela pressuposição, em
que não se reconhece haver ofensa ao princípio da legalidade da
previsão constitucional do art. 106o, n.o 2.
E porque foi neste quadro que se moveu a actividade da Administração Fiscal, nem sequer faz sentido clamar pela existência da
fundada dúvida incidente sobre a quantificação da matéria colectável
e consequente aplicação do art. 121o do CPT, apelos antes indicados
em sede de resultado probatório atinente à medição dos factos materiais de natureza económica descritos abstractamente na norma
tributária.
Passando ao exame do vício de forma consistente na falta de fundamentação do acto recorrido transcrito no item 10 do probatório,
verifica-se, tal como refere o digno agente do Mo Po, a fls. 300, que
não é a fundamentação desse acto que é visada na alegação da recorrente, mas, antes, a contida no ofício que esta transcreve no art. 29o
da petição (item 10-A do prob.), o qual apenas insere uma síntese
da fundamentação do acto a que se faz referência no item do prob.
Deste modo, a fundamentação real do acto recorrido, que o teor
deste enuncia sob a forma:- em conformidade com os fundamentos
expostos -, que são os elementos vários aludidos nos actos a que se
referem os itens 8 e 9 do probatório, não é minimamente atacada
(2) Cf. Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, p. 147.
(3) Cf. Sá Gomes, ob. cit. p. 62.
(4) Cf. Ac. do STA no 25807, de 6.6.2001.
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pela recorrente (e só assim se entende que se afirme, por exemplo,
que os fundamentos do acto não referem o quadro legal em que
os factos se subsumam, que não há remissão para outros elementos,
etc.), Daí, que se tome inviável conhecer da fundamentação efectiva
do acto porque não atacada em recurso e também da exibida pela
recorrente porque a apreciação e decisão sobre esta não afectaria
a validade do acto recorrido.
Assim, improcedem todas as pretensões da recorrente.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com taxa de justiça e procuradoria, respectivamente, em 450 euros e 50 %.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Ernâni Figueiredo (relator) —
Mendes Pimentel — Vítor Meira.

Acórdão de 21 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Liquidação adicional de IRS. Impugnação Judicial. Ilegalidade decorrente da não consideração de valor fixado em
sede de reclamação para a comissão de revisão (art.o 84o
do CPT).
Doutrina que dimana da decisão:
I — Resulta ferida de ilegalidade susceptível de demandar anulação judicial em processo de impugnação judicial a liquidação adicional de IRS que desconsidera o valor dos
serviços prestados antes apurado em reclamação para
a comissão de revisão (art.o 84o do CPT), ainda que
na sequência de notificação de liquidação de IVA, referente ao mesmo período de tempo.
Recurso n.o 25 962; Recorrentes: António Joaquim Marques e Mulher;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso. Dr. Alfredo
Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformados com o aliás douto acórdão do Tribunal Central
Administrativo que lhes negou provimento ao recurso que antes haviam interposto da sentença TT de 1a Instância de Lisboa que, por
sua vez, lhes julgara improcedente a impugnação por eles deduzida
contra a liquidação de IRS/89 no montante de 2.477.802$00, daquele
recorrem agora para esta secção do Supremo Tribunal Administrativo,
os Impugnantes António Joaquim Marques e mulher Maria de Lurdes
Fonseca Marques, nos autos convenientemente identificados.
Apresentaram tempestivamente as respectivas alegações e, pugnando pela revogação do decidido, formularam, a final, as seguintes
conclusões:

1a) A Administração fiscal tendo utilizado na liquidação do IRS dos
recorrentes o valor dos serviços prestados de 1989 de 23.352.900$00,
o qual já estava fixado definitivamente em 16.131.000$00 na data da
determinação do lucro tributável respectivo, violou os arts. 85o do CIVA,
84, no 4 e 89o do CPT e 52o do CIRC.
2a) Assim, utilizado este valor definitivo, deve ser determinado o rendimento colectável de 974.374,$00 e efectuada a liquidação de IRS no
montante de 9.166$00, anulando o imposto que a mais lhe foi liquidado
no valor de 2.468.636$00 (2.477.802$00 - 9.166$00) conforme se preconiza nos n.os 12o, 14o e 15o da impugnação e nas conclusões das
alegações apresentadas no Venerando Tribunal Central Administrativo.
3a) Termos em que deve ser dado provimento ao recurso, considerando
a impugnação procedente, como é de justiça.
Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal emitiu depois sucinto mas douto parecer opinando pela confirmação do impugnado julgado com base no sustentado entendimento
de que, tal como vem decidido, a impugnação judicial da questionada
liquidação adicional de IRS, com fundamento em errónea quantificação da matéria colectável, dependia de prévia e necessária reclamação da fixação daquela matéria para a Comissão Distrital de
Revisão (cfr. arts. 84o e 136o do CPT e 70o do CIRS).
Colhidos os vistos legais, e porque nada obsta, cumpre apreciar
e decidir.
O acórdão recorrido deu por assente, fixando, a seguinte matéria
de facto:
1. Em resultado de visita de fiscalização efectuada em 23MARC92
aos impugnantes foi-lhes fixado, nos termos do art.o 89 do CIVA e
com referência ao ano de 1989, o imposto em falta no montante de
1.079.798$0́0, apurado com base na presunção de serviços prestados
no total de 23.352.900$00;
2. notificados dessa fixação em 21JUL92, vieram os impugnantes
reclamar;
3. essa reclamação foi parcialmente deferida, tendo sido fixado o imposto em falta para o ano de 1989 em 502.045$00 e o valor dos serviços
prestados em 16.131.000$00;
4. do que foram notificados em 16SET93;
5. com base na mesma visita de fiscalização procedeu-se ao apuramento do rendimento da categoria C, para efeitos de IRS relativo
ao ano de 1989 por métodos indiciários, tendo-se fixado o rendimento
colectável em 8.196.274$00;
6. o que lhes foi notificado por oficio de 8NOV93;
7. dessa fixação do rendimento colectável não foi apresentada qualquer
reclamação ou recurso;
8. Com base no rendimento colectável fixado a administração fiscal
procedeu à liquidação do imposto devido em 7JUNH94, apurando um
imposto apagar no montante de 2.477.802$00;
9. Tendo os impugnantes sido notificados dessa liquidação e para
efectuarem o pagamento.
E julgou depois improcedente o recurso jurisdicional que apreciava,
assim mantendo a decretada improcedência da impugnação judicial
antes deduzida, com base no sufragado entendimento de que
” ... Como resulta dos artigos 84, n.o 3, e 136, n.o 1, do CPT, a
reclamação para a comissão de revisão do acto de fixação do rendimento
colectável, com fundamento em errónea quantificação por métodos in-
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diciários (antes do DL 47/95 que é a situação aplicável), é ” condido
sine qua non ” da impugnação judicial do acto de liquidação, com
aquele fundamento, pelo que constitui condição ou pressuposto da sua
procedibilidade. ”
” ... A não dedução da reclamação impede, assim, a apreciação judicial
da matéria colectável com fundamento na as errónea quantificação ...
tornando-se, assim, a decisão da fixação dessa matéria ” caso decidido
” ou ” caso resolvido ” ...”
E que, assim, ” ... como não se invocaram quaisquer outros fundamentos além dessa errónea quantificação, bem se decidiu ao considerar
inviável a impugnação e ao julgá-la improcedente. ”
Ora, como exuberantemente emerge dos termos das transcritas conclusões do presente recurso jurisdicional e das respectivas alegações,
são ainda as mesmas as considerações que os Recorrentes trazem
agora a este tribunal de revista.
Persistem, assim, em invocar que, tendo o valor dos serviços prestados sido fixado em 16.131.000$00, na sequência do deferimento
parcial da reclamação referida em 3 do probatório, reclamação apresentada depois de, para tanto, haverem sido notificados em 21 de
Julho de 1992 ” ... da matéria tributável fixada com recurso a métodos
indiciários que serviu de base à liquidação supra-indicada ... ”,
A esse valor (16.131.000$00) e não ao anterior e indiciariamente
apurado em resultado da visita de fiscalização efectuada
(23.352.900$00) haveriam os serviços da Administração Fiscal de atender também para efeitos de determinação do rendimento colectável
de IRS, referente ao mesmo ano de 1989, depois levado à subsequente
e oficiosa liquidação, datada esta de 07.09.94,
Uma vez que, entretanto e na ausência de impugnação ou controvérsia sobre o ponto (os Recorrentes foram notificados, em
16.09.93, e aceitaram o referido valor, apurado em sede do apontado
deferimento da respectiva reclamação), este passou, assim, a constituir
caso decidido que, sem necessidade de outras formalidades ou diligências, a Administração Fiscal haveria de respeitar quando procedeu
á subsequente e aqui impugnada liquidação adicional de IRS.
E, tudo visto, pese embora a bondade do entendimento sufragado
pelas instâncias à cerca da natureza da reclamação para a comissão
de revisão do acto de fixação da matéria colectável e da sua relevância
em sede de posterior e eventual impugnação da ou das consequentes
liquidações - cfr. art.o 84o, n.o 3, do CPT, o aplicável -, em concreto
e já perante a factualidade fixada e assente a conclusão há-de antes
apontar no propugnado sentido da procedência do presente recurso
jurisdicional e consequente revogação do julgado, com a procedência
da impugnação judicial oportunamente deduzida.
É na verdade incontroverso e vem fixado em sede dos factos materiais da causa, factos que este Supremo Tribunal não sindica
(art.o 21o, n.o 3, do ETAF, salvo os casos apontados no art.o 722o,
n.o 2, do CPC), que a impugnada liquidação adicional de IRS foi
ainda efectuada com base no apuramento do rendimento da categoria
C, mediante recurso a métodos indiciários (ponto 5), e, ao arrepio
do valor entretanto estabelecido e aceite para os serviços prestados
na sequência da parcialmente deferida reclamação dos ora Recorrentes, nela foi considerado ainda, para a apontada rubrica, o valor
antes indiciariamente estabelecido em resultado da visita de fiscalização.
E, tal como sustentam os Recorrentes, ” ... já não estamos na fase
de discutir a quantificação dos serviços prestados por métodos indiciános,
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pois estes já se encontram quantificados definitivamente, em
16.131.000.$00 na data da liquidação impugnada. ”,
E daí que, como também alegam, não fosse caso de reclamação
da matéria tributável (cfr. arts. 84o e seguintes do CPT), pois o que
se verificava e verificou ocorrer foi antes a indevida e injustificada
desconsideração pela Administração Fiscal do valor entretanto apurado no âmbito, aliás, de reclamação apresentada pelos contribuintes
e ora Recorrentes, ao abrigo do referido preceito legal, reclamação
que lograra parcial provimento, designadamente quanto ao controvertido valor.
Este, porque fixado agora na sequência da reclamação apresentada
nos termos do art.o 84o do CPT, embora para efeitos de IVA, há-de
relevar também em sede de subsequente liquidação adicional de IRS
que àquele valor haja também de atender.
Procedem, assim, as conclusões do presente recurso jurisdicional.
Termos em que acordam os Juízes desta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder-lhe provimento e, em consequência em revogar o sindicado aresto, bem assim
como a sentença que este confirmara, julgando antes procedente a
impugnação judicial apresentada contra a questionada liquidação adicional de IRS referente ao ano de 1989.
Sem custas, aqui e nas instâncias.
Lisboa, 21 de Janeiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Beata de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Reclamação de créditos.
Doutrina que dimana da decisão:
Nos termos do arto 869o, n.o 1, do CPC o credor que não
esteja munido de título exequível pode requerer, dentro do
prazo facultado para a reclamação de créditos, que a graduação dos créditos, relativamente aos bens abrangidos pela
sua garantia, aguarde que o requerente obtenha, na acção
própria, sentença exequível.
Recurso n.o 608/02, em que são recorrente Fernando Lapa e Outros,
recorrida a Fazenda Pública, e de que foi Relator o Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Fernando Lapa Lucas, Amílcar Leopoldo Silva Marques Santos,
António Alberto Alhau Santos, António Oliveira Santo, José Lucas
Videira de Oliveira, José dos Reis Pereira da Silva, Manuel Pocinho
Valente, Victor Manuel Freire Fernandes Marcelino e Abel Correia
Martins, conforme resulta de fls. 386, recorrem da sentença que, no
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Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra graduou os créditos
reclamados nos termos constantes de fls. 377 e seguintes.
Alegaram formulando as seguintes conclusões:
1. Os ora recorrentes são credores da executada por créditos laborais
vencidos (relativos a retribuições em atraso e a indemnização nos
termos do art.o 6.o da Lei 17/86, de 14 de Junho) - gozando por
isso os seus créditos dos privilégios creditórios que lhes cabem como
créditos emergentes de contrato de trabalho e consignados nos artigos 12.o da Lei 17/86, de 14 de Junho, e 737.o e 747.o do C.C.
2. Dentro do prazo facultado para a reclamação de créditos no
âmbito da execução fiscal em que é executada a Garagem S. José,
L.da, não estavam os credores ora recorrentes munidos do necessário
título executivo.
3. Razão pela qual requereram no âmbito do referido processo
de execução fiscal, nos termos dos artigos 334.o do C.P.T. e 869.o
do C.P.C., que a graduação dos créditos relativamente aos bens penhorados e vendidos no âmbito mesmo aguardasse que os mesmos
obtivessem sentença exequível em acção própria.
4. No caso a acção própria era a acção emergente de contrato
individual de trabalho que cada um havia já intentado contra a executada Garagem S. José, L.da, no Tribunal do Trabalho de Coimbra
e que aí corria os seus termos.
5. Acções essas no âmbito das quais provocaram os ora recorrentes
a intervenção principal das entidades exequentes e dos credores interessados, dando assim cumprimento ao disposto no n.o 2 do
art.o 869.o do C.P.C.
6. Até à presente data, não foram ainda sentenciadas essas mesmas
acções, pelo que se mantêm os ora recorrentes sem qualquer sentença
exequível que lhes permita levar a mesma ao processo de execução
fiscal - reclamação de créditos, e pedir que os seus créditos sejam
incluídos na graduação que então deverá ser feita.
7. Face aos requerimentos pelos mesmos apresentados nos termos
do disposto no art.o 869.o do C.P.C. não podia ter sido proferida
sentença de graduação de créditos relativamente a todos os bens da
executada, já que sobre todos eles incide a garantia real dos ora
recorrentes.
8. Tendo a sentença graduado todos os créditos reclamados com
garantias reais sobre os mesmos bens sobre que incidem as garantias
dos ora recorrentes, violou o disposto no art.o 869.o do C.P.C.
9. Sentença essa que, pela mesma razão, deve ainda ser considerada
nula nos termos do disposto no art.o 668.o, n.o 1, al. d), do C.P.C.,
já que conheceu de questões de que não devia nem podia tomar
conhecimento.
10. Razão pela qual deve a sentença ora recorrida ser revogada,
devendo os autos de reclamação de créditos aguardar que os ora
recorrentes obtenham na acção própria sentença exequível, ou seja,
que vejam os seus créditos reconhecidos e verificados no âmbito das
acções emergentes de contrato individual de trabalho, pendentes no
Tribunal do Trabalho de Coimbra, onde foram chamados a intervir
as entidades exequentes e todos os credores interessados no âmbito
do presente processo de execução fiscal.
Aberta vista ao EMMP decorreu o prazo para emissão de parecer.
2.1. Apresentaram as suas reclamações de créditos, os ora recorrentes (cfr. fls. 386) Fernando Lapa Lucas (conforme consta de
fls. 187), Amilcar Leopoldo Silva Marques Santos (conforme consta
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de fls. 164), António Alberto Alhau Santos (conforme consta de fls.
182), António Oliveira Santo (conforme consta de fls. 181927), José
Lucas Videira de Oliveira (conforme consta de fls. 173), José dos
Reis Pereira da Silva (conforme consta de fls. 177), Manuel Pocinho
Valente (conforme consta de fls. 196), Victor Manuel Freire Fernandes Marcelino (conforme consta de fls. 95) e Abel Correia Martins
(conforme consta de fls. 25).
A sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de Coimbra
que graduou os créditos reclamados nos termos constantes de fls. 377
e seguintes limitou-se a afirmar, sem qualquer concretização ou individualização, cfr. fls. 377 que o RFP, Arlindo Mendes Simões e
os demais trabalhadores e a Petrogal vieram reclamar a verificação
e graduação de créditos.
Acresce que nada se refere, na referida sentença, quanto aos créditos reclamados a fls. 34 e inerentes ao mútuo aí referido como
nada se refere quanto ao crédito reclamado a fls. 366 e inerente
ao aval aí identificado.
Igualmente não se tentou, na mesma sentença, suprir eventuais
dúvidas referentes à existência ou não de reclamações de créditos
referidas nos requerimentos de fls. 70 e 107.
Contudo a existência ou não destas questões e da solução que
as mesmas exigem não vem abordada no presente recurso.
Resta, por isso, apreciar e decidir as questões que, no mesmo recurso, vêm suscitadas.
2.2. E estas prendem-se com a questão de saber se tendo os aqui
recorrentes requerido, no âmbito do referido processo de execução
fiscal, nos termos dos artigos 334.o do C.P.T. e 869.o do C.P.C., que
a graduação dos créditos relativamente aos bens penhorados e vendidos aguardasse que os mesmos obtivessem sentença exequível em
acção própria podia ser proferida sentença de graduação de créditos
sem que tivessem sido, até à presente data, sentenciadas essas mesmas
acções.
Acrescentam que, face aos requerimentos pelos recorrentes apresentados, nos termos do disposto no art.o 869.o do C.P.C., não podia
ter sido proferida sentença de graduação de créditos pois que tendo
a sentença graduado todos os créditos reclamados com garantias reais
sobre os mesmos bens sobre que incidem as garantias dos ora recorrentes, violou o disposto no art.o 869.o do C.P.C.
Referem, ainda, que a mesma sentença, pela mesma razão, deve
ainda ser considerada nula nos termos do disposto no art.o 668.o,
n.o 1, al. d), do C.P.C., já que conheceu de questões de que não
devia nem podia tomar conhecimento devendo os autos de reclamação
de créditos aguardar que os ora recorrentes obtenham, na acção própria, sentença exequível, ou seja, que vejam os seus créditos reconhecidos e verificados no âmbito das acções emergentes de contrato
individual de trabalho, pendentes no Tribunal do Trabalho de Coimbra, onde foram chamados a intervir as entidades exequentes e todos
os credores interessados no âmbito do presente processo de execução
fiscal.
E têm razão os recorrentes.
Com efeito estabelece o arto 334o do CPT que ”na reclamação
de créditos observar-se-ão as disposições do Código do Processo Civil”
só sendo admissível a prova documental.
E nos termos do arto 869o, n.o 1, do CPC o credor que não esteja
munido de título exequível pode requerer, dentro do prazo facultado
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para a reclamação de créditos, que a graduação dos créditos relativamente aos bens abrangidos pela sua garantia, aguarde que o requerente obtenha na acção própria sentença exequível.
E tendo os reclamante e agora recorrentes requerido que a graduação dos créditos aguardasse a obtenção, na acção própria, de sentença exequível tinham o direito a que o tribunal só proferisse sentença
de graduação de créditos após a junção de tal certidão quer pelos
ora recorrentes quer pelos demais trabalhadores.
Ao proferir imediatamente sentença de graduação de créditos sem
esperar que a respectiva sentença fosse junta quer pelos ora recorrentes quer pelos demais trabalhadores violou a decisão em apreciação
o mencionado arto 869o, n.o 1, do CPCivil o que conduz à revogação
da sentença em apreciação.
3. Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso,
em revogar a sentença recorrida e ordenar que os autos de reclamação
de créditos aguardem que os ora reclamantes obtenham, na acção
própria, sentença exequível.
Sem custas.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes.

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Rejeição liminar de oposição.
Doutrina que dimana da decisão:
É de revogar despacho liminar de rejeição de oposição a execução fiscal em que se alega factos integradores de duplicação de colecta, conquanto impropriamente qualificados
de dupla tributação.
Recurso no 1282/02-30. Recorrente: António Fernando Dias Gaspar;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro
Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
António Fernando Dias Gaspar, residente na Rampa da Feiteira,
43 - Rebordosa - Paredes, inconformado com o despacho de rejeição
liminar da oposição que deduziu contra a execução fiscal
n.o 1848-02/100200.7 da RF de Paredes, vem até nós, dizendo na
sua alegação de recurso em CONCLUSÃO:
- Os rendimentos declarados foram obtidos por trabalho realizado
na Alemanha.
- Naquele país, pagou o imposto sobre o rendimento.
- A liquidação efectuada não aceita o direito a crédito de imposto
por dupla tributação internacional, em conformidade com o art.o 80o
D do CIRS.

- O oponente, no que concerne ao crédito por dupla tributação
internacional, juntou o exigível BESCHEID,
- documento comprovativo da situação tributária do oponente, atinente a rendimentos auferidos na Alemanha em 2000.
Verifica-se a inexistência do imposto exigido - artigo 204o, n.o 1,
do CPPT,
- pelo que a oposição interposta pelo recorrente devia ter sido
considerada e aceite.
- O despacho do Mino Juiz a quo de fls. 28 e segs. viola o direito
do recorrente à sua defesa e
- o consignado no n.o 1 do artigo 204o do CPPT.
- Em todo o caso, o facto de o recorrente não ter utilizado todas
as hipóteses de recurso,
- não invalida a legitimidade para recorrer judicialmente de um
acto tributário inexistente e ilegal.
- O recorrente tem domicílio fiscal na Alemanha.
- Assim, o acto tributário em causa nunca pode ser considerado
definitivo e executório -art.o 6o do CPPT - , porque inexistente.
- No entanto, esta definitividade e executoriedade nunca pode colocar em causa o direito de defesa do sujeito passivo do imposto.
- O que, claramente, se está a coarctar no presente caso.
- Em todo o caso, é verificável, no presente caso, o disposto no
o
n. 1, al. g) do art. 204o do CPPT,
- bem como o preceituado no art.o 205o do CPPT,
- pelo que a oposição é admissível e legal.
Não houve contra-alegação.
- O distinto PGA admite que ”deve ser concedido provimento ao
presente recurso, revogando-se o despacho recorrido, que deverá ser
substituído por outro que não seja de indeferimento liminar com
aquele fundamento (duplicação de colecta)”.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Logo a abrir o despacho de rejeição liminar recorrido, o Mino
Juiz de Direito refere que ”os factos alegados como causa de pedir
não constituem fundamento de oposição à execução fiscal; não se
integram na previsão de quaisquer alíneas do n.o 1 do artigo 204o
do CPPT.”
Não tem razão a instância.
Patentemente, como bem nota o EMMP no seu douto parecer,
na petição inicial da presente oposição, o ora recorrente elege como
fundamento da oposição a duplicação de colecta, de que se ocupa
a alínea g) do n.o1 do artigo 204o do CPPT e o artigo seguinte.
Certo que, em tal peça, se alude impropriamente a ”dupla tributação”, que pressupõe uma pluralidade de normas tributárias sobre
um mesmo facto objectivo. Ao invés a ”duplicação de colecta” exige
como pressupostos constitutivos a ‘unicidade do facto’, a ‘identidade
de natureza entre a contribuição ou imposto já pago e o que de
novo se exige’ e ‘coincidência temporal do imposto pago e o que
de novo se exige ou pretende cobrar’ (vide, acórdão deste STA de
11.I.1995 - rec. n.o 16 064, publicado no Apêndice ao Diário da República de 31.VII.1997, p. 19).
Se a duplicação de colecta é ilegal, já não assim a dupla tributação
que, por vezes, é desejada pelo legislador.
Mas, a deficiente ou a errada qualificação jurídica não vincula o
juiz que ”não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito” 1a parte
do artigo 664o do CPC.
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Acresce que a duplicação de colecta é de conhecimento oficioso,
nos termos do artigo 175o do CPPT.
Temos, pois, que o oponente alega factos integradores de duplicação
de colecta, fundamento de oposição abertamente consagrado na alínea g) do n.o 1 do artigo 204o do CPPT.
Assim não o havendo entendido, o despacho recorrido não pode
manter-se na ordem jurídica.
Termos em que acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se tal decisão liminar, devendo a instância proferir novo despacho
que não seja de indeferimento pelo motivo ora arredado.
Não é devida tributação.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Almeida — Lopes António Pimpão.

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Inutilidade superveniente da lide. Extinção da instância
recursiva.
Doutrina que dimana da decisão:
É de declarar extinta por inutilidade superveniente da lide a
instancia de recurso cujo objecto e a caducidade de arresto
de imóvel se, entrementes, ocorreu o cancelamento oficioso
do registo de tal providencia cautelar por motivo do decurso
do prazo de dez anos do artigo 12o, n.o 1, do CRP.
Recurso n.o 1482/02-30, em que são recorrente a ARABIAN — Exportação, L.da, recorrida a Fazenda Pública, e de que foi Relator
o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Inconformado com o acórdão do TCA de fls. 545-548 que confirmou
despacho do 3o Juízo do TT de 1a Instância de Lisboa que indeferiu
pedido de declaração de caducidade do arresto dos seus bens imóveis
e decretou a conversão do mesmo em penhora, vem até nós a executada ARABIAN — EXPORTAÇÃO, LDA, rematando a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
I — É condição, sine qua non para a discussão do presente recurso
que o arresto se mantenha na ordem jurídica.
II — O arresto tem uma natureza provisória e meramente cautelar,
incompatível com a duração ilimitada dos seus efeitos.
III — O exequente sub-rogado, ore Rcd.o, não procedeu a renovação do registo do arresto, por sua exclusiva negligencia.
IV — Nos termos do n.o 1 do art.o 12o do Código do Registo Predial,
o registo do arresto, objecto do presente recurso, caducou pelo decurso
do tempo.

V — Pela caducidade do registo do arresto, não existem efeitos
úteis na decisão do presente recurso.
VI — A caducidade do registo de arresto produz a cessação dos
seus efeitos na ordem jurídica, geradora de impossibilidade legal e
material da sua conversão em penhora.
VII — Com a caducidade do registo do arresto deixa de produzir-se
a ineficácia dos negócios translativos da propriedade.
VIII — A caducidade do registo do arresto que se visa converter
em penhora gera uma inutilidade superveniente da lide.
IX — A inutilidade superveniente da lide é facto gerador da extinção da instância de conhecimento oficioso.
X — O tribunal a quo fez uma incorrecta apreciação da matéria
de facto, com óbvios erros de apreciação, ao ignorar factos essenciais
para a determinação da existência, ou não, de negligência por parte
do exequente sub-rogado originadora da caducidade do arresto
decretado.
XI — E ignora que existem na presente acção dois devedores, o
originário Companhia de Criação e Comércio de Gados, agora representada pelo Administrador da massa falida, e simultaneamente
exequente sub-rogado e um devedor subsidiário, a ora Recorrente.
XII — O acórdão peca par defeito na análise dos factos para a
determinação se existia, ou não, negligência na actuação do Recorrido,
bem como da necessidade dos esclarecimentos solicitados para o prosseguimento da acção, a luz do despacho de fls. 52 v.o e 53 dos autos.
XIII — A responsabilidade processual subjectiva é aferida não apenas pela conduta específica, mas também a luz da eventual omissão
dos deveres normais para quem intenta uma acção.
XIV — O dever genérico de cooperação consagrado no art.o 266o
do CPC impõe o dever às partes de praticar os actos que forem
determinados pelo Tribunal.
XV — A negligência processual e aferida não só se os atrasos processuais são imputados à parte, mas também se, tendo em consideração
todo o processado, a parte obedeceu ao exigido dever de cooperação,
reforçado pelas regras do direito tributário.
XVI — As consequências da negligência processual das partes é
extensível a todos os actos (de) que as partes retiram benefícios.
XVII — A justa composição da lide e incompatível com a manutenção de situações excessivamente onerantes para uma das partes,
por força da inacção da outra.
Termos em que (. . .) deve ser concedido provimento ao presente
recurso, declarando-se extinta a instancia por inutilidade superveniente da lide e, caso assim não se entenda, revogando-se o acórdão recorrido, em consequência declarado a caducidade dos arrestos decretados a fls. 45 dos autos.
Após a admissão do recurso, mas antes da sua subida, a Rct. juntou
as fotocópias certificadas de registo predial de fls. 591-593 e 594-596,
junção esta devidamente notificada a Fazenda Publica, que não se
pronunciou a respeito.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA emitiu o douto parecer de fls. 603-605, favorável
a procedência da questão prévia da caducidade do arresto em referência nestes autos. E, caso assim se não entenda, deve ser negado
provimento ao recurso, por isso que a matéria de facto definitivamente
assente no aresto recorrido aponta no sentido do decidido.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
A 2a Instância desenhou o seguinte quadro factual:
1. Em 15.XII.1983, foi requerido o arresto dos bens de Arabian — Exportação, L.da nos termos do artigo 189o do CPCI.
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2. O arresto foi decretado em 15.XII.1983.
3. A fls. 266 dos autos, a Rct. requer a caducidade do arresto.
4. A fls. 49, foi requerido pela executada Companhia de Criação
de Gado o levantamento do arresto, tendo o mesmo pedido sido
feito pela Arabian a fls. 51.
5. For despacho de fls. 53, relegou-se o conhecimento do pedido
para depois de efectuada a penhora dos bens.
6. A fls. 123 dos autos, a Arabian renova o pedido de levantamento
do arresto, por as dividas se encontrarem garantidas.
7. Em 19.III.1985, o M.mo Juiz determina a suspensão da execução,
ao abrigo do artigo 160o do CPCI.
8. Este despacho foi notificado ao Administrador da Massa Falida
(AMF), em 20.III.1985.
9. Em 04.III.1986, veio o AMF requerer o pagamento da divida
por sub-rogação, o que foi deferido por despacho de 06.III.1986.
10. Em 04.IV.1986, o AMF (requer) o levantamento da penhora
dos bens da falida e o prosseguimento da execução contra a Companhia de Criação de Gado.
11. Por despacho de 23.IV.1986, veio o levantamento da penhora
(a) ser ordenado, mas o AMF foi igualmente notificado para, no
que concerne a prossecução da execução anteriormente requerida,
esclarecer quais os bens a que se referia tal prosseguimento, já que
não se via que bens da executada haviam sido vendidos.
12. Em 31.VII.1986, o Mmo Juiz despacha no sentido de os autos
aguardarem que algo fosse requerido, ou a baixa da oposição interposta pela Arabian que subira em recurso.
13. Em 07.VII.1987, o AMF de novo requer o prosseguimento da
execução contra os bens da Arabian.
14. Em 09.III.1988, a Arabian requereu se declarasse a caducidade
do arresto, pelo facto de o processo se encontrar parado mais de
seis meses por culpa do AMF.
15. Até à entrada do requerimento referido em 10, o AMF não
havia sido notificado da decisão que a oposição sofrera.
16. O pedido referido em 10 foi indeferido por despacho de fls.
313, de 12.V.1988.
Exposta a materialidade disponível, importa, antes de mais, debruçarmo-nos sobre a questão da caducidade do arresto.
Como enfatiza a Rct. na sua alegação, ”o presente recurso visa
analisar a caducidade do arresto por negligência da parte (. . .).
Ora, resulta inequivocamente que não existe efeito prático para
qualquer decisão do presente recurso, independentemente de qual
seja o sentido do acórdão a proferir.
Efectivamente, o objectivo pretendido pelo presente recurso pela
ora Recorrente foi obtido pelo decurso do prazo (. . .).
Não pode o (. . .) Tribunal pronunciar-se pela caducidade de um
arresto de bens imóveis, cujo registo é obrigatório, nos termos da
al. o) do art.o 2o do CRP, quando este, por efeito do tempo, cessou
os seus efeitos (. . .). Em conclusão, os efeitos pretendidos com a
declaração judicial de caducidade foram obtidos pelo decurso do tempo.” E, na verdade, segundo o artigo 12o, n.o 1, do Código do Registo
Predial, caducam decorridos dez anos sobre a sua data os registos
de arresto, de qualquer valor.
Ora, como se vê da certidão de fls. 107-108, o registo do arresto
em causa foi efectuado em 04. I.1984, sob o n.o 12 159.
E resulta da certidão de fls.590-A/593 que não foi, entrementes,
accionado o mecanismo de renovação previsto no n.o 5 do convocado
artigo 12o. Certamente em virtude de tal e em cumprimento do es-
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tatuído no artigo 79o, n.o 4, do CRP, foi trancada a cota de referência
respectiva (inscrição 12 159) na descrição certificada a fls. 591 de
tal inscrição 12 159.
Como assim, despido, na realidade, de qualquer interesse o conhecimento do objecto do presente recurso.
Visto isso e disposto no artigo 287o, al. e), 2a parte, do CPC, ex
vi artigo 2o, al. e), do CPPT, julga-se extinta a instância recursiva,
por inutilidade superveniente da lide.
Não e devida tributação artigos 447o, n.o 1, do CPC e 2o da Tabela
das Custas no STA.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Vítor
Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Tutela judicial efectiva. Acção para reconhecimento de direito
ou interesse legítimo em matéria tributária. Meios processuais típicos. Emolumentos notariais. Alegada violação do
direito comunitário.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A acção para reconhecimento de direito ou interesse
legitimo em matéria tributária prevista nos artigos 165.o
do CPT e 145.o do CPPT constitui meio complementar
dos demais e específicosmeios contenciosos tributários
(impugnação judicial ou graciosa e pedido de revisão
da liquidação) facultados por lei ao contribuinte para
defesa judicial daqueles.
2 — Estes meios são, por isso, os próprios, adequados e específicos à obtenção da eficaz e adequada defesa dos
direitos e interesses legítimos do contribuinte porventura
decorrentes de alegada ilegalidade de liquidação de emolumentos notariais decorrente de violação do direito
comunitário.
Recurso: 1514/02-30; Recorrente: Jerónimo Martins, SGPS, SA; Recorrida: Fazenda Públcia; Relator: Exmo Juiz Conso Dr. Alfredo
Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a aliás douta sentença do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa, 4.o Juízo, 1a Secção, que lhe julgou improcedente, por não ser o meio idóneo para obter o resultado pretendido, a acção para reconhecimento de direito em matéria tributária
que Jerónimo Martins, SGPS, S.A., nos autos convenientemente identificada, intentara contra o Director Geral dos Registos e Notariado,
requerendo a condenação deste a pagar-lhe a quantia de
41.077.711$00, referente a emolumentos notariais que, em 15.11.1996
lhe foram liquidados e pagou pela celebração de escritura pública
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de aumento do capital social e outras alterações aos seus estatutos,
acrescida de juros vencidos que quantifica e vincendos a quantificar,
dela interpôs recurso para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
e, pugnando pela revogação do julgado, formulou, a final, as seguintes
conclusões:
1a - Os emolumentos em causa violam frontalmente o Direito Comunitário, designadamente, a Directiva 69/335/CEE.
2a - Os Estados membros encontram-se obrigados a proceder à restituição das quantias que cobrem em violação do direito comunitário;
3a - As ordens jurídicas nacionais dos Estados membros têm competência para disciplinar o regime processual das acções destinadas a
assegurar o reembolso das quantias cobradas em violação do direito
comunitário, no entanto, o regime processual dessas acções tem de garantir o efectivo respeito pela aplicação do direito comunitário;
4a - O TJCE tem considerado que, para as acções destinandas a
obter a restituição de uma quantia indevidamente cobrada pelo Estado
em violação do direito comunitário, são razoáveis e poderão ser aceites
prazos da ordem dos três e cinco anos.
5a - O prazo previsto na lei Portuguesa para a impugnação judicial
não permite uma aplicação efectiva do direito comunitário na situação
em apreço, caso se entenda que a violação do Direito Comunitário origina
uma mera anulabilidade;
6a - O ordenamento jurídico português já dispõe de um meio processual
capaz de assegurar o respeito pelo princípio da efectividade do Direito
Comunitário: a acção para reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo em matéria tributária, regulada no art. 165.o do CPT.
7a - O emprego desta acção justifica-se plenamente em face do preceituado na referida norma, que dispõe que as acções “podem ser propostas quando os restantes meios contenciosos (. . .) não assegurem a
tutela efectiva do direito ou interesse em causa”.
8a - A tutela judicial efectiva - direito constitucional consagrado nos
arts. 20.o e 268.o, n.o 4, da Constituição da República - determina o
direito da recorrente a obter a restituição da quantia que foi cobrada
em violação do Direito Comunitário.
9a - Quando a acção para reconhecimento de direito ou interesse
legítimo for o meio mais adequado para obter a tutela judicial efectiva,
esse meio pode ser utilizado “sempre”, o que significa que pode ser
utilizado mesmo nos casos em que exista acto administrativo ou acto
tributário não impugnado no respectivo prazo.
10 a - O emprego da acção para o reconhecimento de direito ou
interesse legítimo em matéria tributária justifica-se plenamente na presente
acção e permite o respeito integral pelo princípio do primado e da efectividade do Direito Comunitário.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal Administrativo emitiu depois mui douto e bem fundamentado parecer opinando pela confirmação do impugnado julgado e
consequente improvimento do presente recurso, já de harmonia com
a jurisprudência deste Supremo Tribunal que a sindicada sentença,
aliás, identificando, cita.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar
e decidir.
Por não impugnada e nos termos dos arts. 713.o, n.o 6, e 726.o
do CPC, dá-se aqui por reproduzida a matéria de facto fixada e elencada sob as alíneas A) a D) de fls. 64 dos autos.
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A sindicada sentença, mediante invocação de jurisprudência vária
dos nossos tribunais superiores em matéria tributária e considerando
que ao caso se aplicava já o disposto no art.o 145.o do CPPT, por
a presente acção ter sido instaurada em 13 de Julho de 2001, considerando ainda a natureza essencialmente residual do questionado
meio processual e evidenciando, a final e fundamentalmente, a verificada circunstância de “a autora podia ter impugnado judicialmente
o despacho de liquidação dos emolumentos, ou mesmo ter pedido a
revisão do acto tributário e assegurar, desse modo, a efectiva tutela do
direito que se arroga na presente acção.
Veio a concluir que: “Não o tendo feito, não pode agora a requerente,.,
por via da presente acção para reconhecimento de um direito, recuperar
a oportunidade que deixou perder pelo decurso do prazo.”, assim julgando
a acção interposta improcedente, por não ser o meio idóneo para
obter o resultado pretendido.
É contra o assim decidido que, nos termos das transcritas conclusões
do seu recurso jurisdicional se insurge a Autora, ora Recorrente.
A questão jurídica colocada com o presente recurso é tão só a
de saber se, in casu, a Recorrente podia ou não, válida e eficazmente,
lançar mão do meio processual - acção para reconhecimento de direito
(cfr. arts. 165.o do CPT e 145.o do CPPT) - para reclamar em juízo
a restituição de emolumentos notariais que lhe foram liquidados e
pagou em 15.11.1996, pela celebração de escritura pública de aumento
de capital social, sendo certo que da respectiva liquidação não apresentou antes qualquer impugnação, reclamação ou pedido de revisão.
Ora, sobre ela, bem recentemente, em acórdão de 11 de Dezembro
p.p., tirado no processo n.o 1515/02-30, em que era também Recorrente
a aqui Recorrente Jerónimo Martins, SGPS, SA, e onde a controvérsia
proposta e dirimida era exactamente a mesma que aqui, de novo,
se suscita, já que o sentido do aí decidido era o mesmo do aqui
impugnado e eram também precisamente as mesmas as conclusões
do respectivo recurso jurisdicional, subscrito, aliás, pelo mesmo ilustre
mandatário judicial, já perante o disposto no art.o 8.o, n.o 3, do Código
Civil e atento o disposto no art.o 705.o do Código de Processo Civil,
por maioria de razão e sem necessidade de outros considerando, importa aqui consagrar idêntica solução jurídica, Tanto mais que ela
é, com efeito, a que, sobre o ponto, a jurisprudência da 1a Secção
deste Supremo Tribunal vem acolhendo - cfr. acórdãos de 27.06.2001,
processo n.o 46.283, de 10.07.2001, processo n.o 47.462 e de 01.10.2002,
processo n.o 47.063 - como a que melhor e porventura mais adequada
interpretação confere ao disposto no art.o 69.o, n.o 2, da LPTA já
perante o estabelecido no art.o 268.o da Constituição da República,
E uma vez que também pela irrepreensibilidade constitucional do
subjacente entendimento - o de que a acção para reconhecimento de
direito prevista, inovadoramente para o direito administrativo, nos referidos art.o 69.o e 70.o da LPTA e depois consagrada também em sede
de direito tributário nos invocados arts. 165.o do CPT e 145.o do CPPT,
só logra campo de efectiva e porventura eficaz aplicação quando os
demais meios processuais postos por lei à disposição do administrado/contribuinte, designadamente os que a lei específica ou tipicamente
consagra, para a tutela efectiva de determinados direitos ou interesses
legalmente protegidos, se revelem porventura inadequados à perseguida
garantia constitucional da tutela judicial efectiva - se vem também pronunciando o Tribunal Constitucional - cfr., por todos, o acórdãos
n.o 435/98, de 16.07.98, in DR, II Série, de 10.12.98 -.
E doutrinou-se também já nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo que:
“Na lei reconhece-se a intenção de garantir ao interessado o pleno
acesso à justiça tributária para tutela efectiva dos seus direitos ou in-
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teresses legalmente protegidos, de acordo com a directriz constitucional
dimanada do art.o 268.o, n.o 5, da CR, na redacção da versão de 1989,
em vigor ao tempo da entrada em vigência do CPT, sem prejuízo pela
preferência pelos restantes meios contenciosos, entre os quais se contam
as impugnações judiciais e reclamações graciosas dos actos tributários,
quando adequadas, evitando-se a desnecessária duplicação de instrumentos processuais para obtenção do mesmo fim, a proclamada tutela
efectiva de direitos e interesses legítimos.” (. . .) “Ora, contra as ilegalidades da liquidação,. , há meios procedimentais típicos adequados
de reacção, a impugnação judicial e a reclamação graciosa, contemplados
nos arts. 120.o e segs. e 95.o e segs. do CPT, que asseguram a mais
completa e eficaz tutela dos direitos dos contribuintes a não pagarem
impostos ilegais, na medida em que a respectiva procedência anula o
acto impugnado com eficácia retroactiva, obrigando à restituição in integrum da situação hipotética verificada se não houvera ilegalidade, de
acordo com os limites do caso julgado, e conforme o art. 145.o do
CPT, obrigando a Administração a providenciar no sentido de conferir
à decisão os seus efeitos práticos normais e impedindo-a, de substituir
o acto anulado por outro em que se verifiquem os vícios que tenham
determinado a anulação.” “E mais: É pelo uso daqueles meios que
o contribuinte, que consegue fazer vingar a sua pretensão à anulação
da liquidação, logra mais ampla, eficaz e célere protecção na medida
em que beneficia de regras específicas de actuação positiva da Administração, que lhe garantem a execução rápida decisão.” - cfr. acórdão
de 24.05.2000, processo n.o 24.194 e, no mesmo sentido, também o
acórdão de 06.10.99, processo n.o 23.747.
Em face do exposto importa também concluir que, in casu, os meios
judiciais típicos ou específicos previstos pela lei processual tributária,
a saber, a impugnação judicial, a reclamação graciosa e o pedido
de revisão da questionada liquidação dos emolumentos notariais liquidados e pagos pela Autora e ora Recorrente eram o instrumento
processual mais adequado à tutela judicial efectiva dos direitos e interesses que afirma terem sido postergados e daí que não mereça
qualquer reparo ou censura a sentença que assim entendeu e, em
consequência, julgou inidóneo - acção para reconhecimento de direito - o meio processual utilizado.
Termos em que se acorda em negar provimento ao presente recurso
jurisdicional.
Custas pela Recorrente, fixando a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Brandão de Pinho — Almeida Lopes.

Doutrina que dimana da decisão:
1 — Não incorre em omissão de pronúncia o despacho de
indeferimento liminar de petição de oposição a execução
fiscal que a julga extemporânea, ao não apreciar os fundamentos deduzidos pelo oponente contra a execução.
2 — Fundando-se a oposição em dois fundamentos, que o
oponente afirmou serem supervenientes, alegando que,
por isso, nos termos do disposto no artigo 285o, no 1,
alínea b), do Código de Processo Tributário, o prazo
para se opor se conta ”da data em que tiver ocorrido
o facto superveniente ou do seu conhecimento pelo executado”, não merece a petição ser liminarmente rejeitada,
por extemporânea, por aplicação do disposto na alínea
a) dos mesmos artigo e número (que manda contar o
prazo para a oposição a partir da data da citação para
a oposição), antes se impondo a apreciação da tempestividade à luz daquela primeira norma, face à expressa
invocação da superveniência dos fundamentos.
Recurso n.o 1628/02, em que são recorrente Maria Natália de Sousa
Lourenço e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Exmo Juiz Conselheiro Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. MARIA NATÁLIA DE SOUSA LOURENÇO, residente em Pinheiro de Ázere, Santa Comba Dão, recorre da decisão do Mmo Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Viseu que, por extemporânea, rejeitou liminarmente a oposição à execução fiscal instaurada
para cobrança de dívida de imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares (IRS) relativo aos anos de 1992 a 1995.
Formula as seguintes conclusões:
“1a
Contrariamente ao entendido na douta sentença, a oposição é tempestiva por deduzida nos termos do artigo 285.o, n.o 1, al. b), do
CPT;
2a
É que no momento da adesão ao Decreto-Lei n.o 124/96 (Plano
Mateus) chegaram ao conhecimento da executada factos supervenientes à citação;
3a
Trata-se de algumas formalidades da citação sobre as quais a douta
sentença não se pronunciou;

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Fundamentos supervenientes. Extemporaneidade. Indeferimento liminar. Omissão de pronúncia.

4a
Tais formalidades consubstanciam-se no facto da executada não
ter sido informada:
a) Do prazo de oposição;
b) Da possível de optar pelo pagamento da execução em
prestações; ou
c) Da possibilidade da dação em pagamento.
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5a

Estes fundamentos estão comprovados, por serem realidades patentes na CERTIDÃO DE CITAÇÃO - fls. 24 do processo;
6a
Como se alegou no artigo 10.o da oposição, a referida citação deve
ser declarada nula por violação do artigo 274.o, n.o 1, do CPT; e
7a
Dado que a douta sentença sobre esta ilegalidade não se pronunciou
deve ser declarada nula”.
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Exmo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal não
emitiu parecer no prazo legal.
1.4. O processo tem os vistos dos Exmos Juízes-Adjuntos.
2. O despacho recorrido é, no segmento relevante, deste teor:
“(. . .) deduziu a presente oposição à execução fiscal (. . .) em
08-02-99 (cfr. fls. 2 dos autos).
Da informação de fls. 18-19 resulta que a Oponente foi citada
para a execução em 27-08-98.
Nos termos do artigo 285o, n.o 1, alínea a), do CPT (em vigor
ao tempo da dedução da Oposição), conjugado com o artigo 6o, n.o
1, alínea e), do DL n.o 329-A/95, de 12-12, o prazo para a dedução
da oposição era de 30 dias contados da citação pessoal.
É manifesto que quando a Oposição foi deduzida já tinha expirado
o prazo para o efeito.
Assim, e nos termos do artigo 209o, n.o 1 alínea a), do CPPT,
rejeito liminarmente a Oposição”.
3. A presente oposição à execução fiscal foi deduzida sob expressa
invocação da alínea h) do no 1 do artigo 286o do Código de Processo
Tributário (CPT), ao tempo vigente. Conjurou a oponente razões
de duas ordens para se opor à execução:
- ter requerido o pagamento ao abrigo do disposto no decreto-lei
no 124/96, de 10 de Agosto;
- ser irregular, e por isso anulável, a sua citação para a execução.
De qualquer destes dois fundamentos disse a oponente serem supervenientes, para efeitos do disposto no artigo 285o, no 1, alínea
b), do CPT - a adesão ao regime do Decreto-Lei no 124/96, por ter
sido requerida em 4 de Fevereiro de 1999; a irregularidade da citação,
por dela só ter tomado conhecimento nessa mesma data.
Como assim, a oponente manifestou, logo na petição inicial, que
a oposição não era deduzida no prazo a que se refere a alínea a)
do no 1 do artigo 285o do CPT, que, como aí é apontado, se computa
a partir da data da citação pessoal para a execução, mas naquele
outro que estabelece a alínea b) do mesmo número, o qual se conta
”da data em que tiver ocorrido o facto superveniente ou do seu conhecimento pelo executado”. Facto e conhecimento esses que, já se
viu, situou em 4 de Fevereiro de 1999.
O Mmo Juiz, todavia, ao apreciar a tempestividade da oposição,
fez tábua rasa do alegado pela oponente, e limitou-se à invocação
e aplicação da regra daquela alínea a), contando, pois, o prazo para
a oposição a partir da data da citação, sem se referir à existência
de um outro dies a quo, o da alínea b), que era aquele a que a
oponente se queria acoitar.

Não estamos, porém, e contra o que entende a recorrente, perante
um caso de nulidade do despacho recorrido por omissão de pronúncia,
por o juiz nada ter dito sobre a ilegalidade da citação. Na verdade,
o M.mo Juiz não apreciou mais do que a tempestividade da dedução
da oposição, e, concluindo pelo excesso do prazo legal, julgou-a inoportuna. Neste quadro, nada mais se lhe impunha apreciar, pois tudo
o demais resultava prejudicado. O que ocorreu foi, antes, um erro
de julgamento, pois a falada questão, da oportunidade da oposição,
foi ajuizada à luz de uma norma - a da referida alínea a) do no 1
do artigo 285o do CPT -, quando se impunha que fosse aferida à
face da alínea b), posto que a oponente, invocando a ocorrência de
um facto superveniente, e de outro supervenientemente conhecido,
pretendia poder exercer o seu direito a opor-se, não em prazo contado
a partir da data da sua citação para a execução - acontecida em
21 de Julho de 1998, data considerada pelo despacho recorrido, ainda
que, por manifesto lapso, dele conste 27 de Agosto seguinte -, mas
só a partir de 4 de Fevereiro de 1999.
Enfermando o despacho recorrido do apontado erro, não pode
sobreviver.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, concedendo provimento ao recurso, revogar o despacho impugnado, para ser substituído por outro que não seja de rejeição da
oposição pelo fundamento ora apreciado.
Sem custas.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Vítor
Meira — Brandão de Pinho (com a declaração de que entendo haver
nulidade por omissão de pronúncia).

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Matéria de facto em recurso interposto do TCA.
Doutrina que dimana da decisão:
Incluindo as conclusões das alegações do recurso interposto
para este Tribunal, de acórdão proferido no TCA que apreciou sentença proferida em 1a instância, matéria de facto
não pode este Tribunal apreciar tal matéria factual excepto
se se verificar ofensa de disposição legal expressa que exija
certa espécie de prova para a existência do facto ou que
fixe a força de determinado meio de prova.
Recurso no 1636/02. Recorrente: Fazenda Publica; Recorrida: Guston
- Confecções, Lda; Relator: Exmo Juiz Conso Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. O ERFP recorre do acórdão que, no Tribunal Central Administrativo, negando provimento ao recurso, manteve a sentença que
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havia julgado procedente a impugnação de IRC de 1990 e, por isso,
manteve a respectiva liquidação.
Alegou formulando o seguinte quadro conclusivo:
1. Estão em causa transferências bancárias feitas pela impugnante
a favor de uma off shore, a Vera Cruz Investements.
2. Desta off shore nada se sabe, senão onde está sediada, como
acontece com todas as off shores.
3. É público e notório e por isso não necessita de qualquer demonstração (art. 514o, no 1, do Cód. Proc. Civil) que as off shores
foram criadas e existem para permitir operações de fraude fiscal e
outras operações menos lícitas.
4. Quer a decisão de 1a instancia quer o acórdão recorrido fundamentam a sua decisão nos depoimentos de um representante da
off shore e de duas pessoas dependentes da impugnante.
5. Ora também não necessita de demonstração que quem representa
uma entidade com a natureza da Vera Cruz tem de se integrar na
filosofia que incorpora as off shores.
6. E o depoimento de quem depende da entidade que lhes solicita
tal depoimento também não pode deixar de ser valorado de acordo
com essa mesma dependência.
7. Na ausência de quaisquer outros elementos de prova, objectivos,
isentos e imparciais, nunca, salvo o devido respeito, se poderia conceder que as transferências efectuadas correspondiam ao pagamento
de comissões contratualmente devidas.
8. E mesmo no caso de dúvidas existirem sobre a verdadeira natureza
das transferências, sempre deveria tal dúvida ser resolvida contra a
parte a quem aproveita. (art. 516o do CPC).
9. Pelo que o acórdão recorrido fez errada interpretação da matéria
de facto, e, por tal facto, errada interpretação da lei, (arts 17o no 1
e, 23o, n.os 1 e 3, 41o, no 1, e 98o do CIRC, 41o, no 1, e 120o e
121o do CPT) devendo ser revogado e substituído por outro que mantenha a liquidação efectuada.
2. O acórdão recorrido fixou o seguinte quadro factual:
1o Foi liquidado adicionalmente à impugnante o IRC de
71 117 052$00 relativo ao exercício de 1990 doc. de folhas 9 a 10
e informação de folhas 127.
2o O IRC liquidado teve a data limite de pagamento voluntário
até 21/04/1995 e a petição da presente impugnação deu entrada na
RF em 18/07/1995 mesmos docs.
3o O IRC supra proveio do acréscimo ao lucro tributável declarado
de esc. 101 535 917$00 no total por «comissões pagas a não residentes
(pessoas colectivas) de esc. 99 502 167$00 imposto complementar
do exercício anterior de esc. 415 539$00 e c CI do exercício anterior
de 1 618 061$00 - doc. de folhas 11 e segs.
4o A impugnante havia entregue a declaração modelo 22 do IRC
relativa ao exercício em causa e no quadro 37 linha 18 comissões
inscreveu o citado montante de esc. 99 502 167$00 mesmos docs.
a folhas 16.
5o Este montante não foi aceite como custo do exercício por não
ter cabimento no disposto no artigo 23o, alínea b), do CIRC e em
conjunto também com a alínea h) do n.o 1 do artigo 41o do mesmo
diploma encargo não devidamente documentado. Encontrando-se o
mesmo suportado contabilisticamente apenas por notas de crédito
e ordens de transferências bancárias não tendo sido exibidos outras
(facturas recibos) que comprovem inequivocamente que foram pres-
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tados os serviços decorrentes do contrato de agência ... os documentos
relativos às transferências bancárias não fazem referência não fazem
alusão ao facto de os valores pagos à empresa agente derivarem de
comissões de venda . . . Não foi apresentada qualquer prova concreta
de que para obter os proveitos tenha, tido a necessidade de suportar
tais custos. Modelo da 22 de folhas 19 e segs.
6o A ora impugnante tinha por objecto da sua actividade a confecção
de artigos de vestuário em série doc. de folhas 11 e segs. e depoimentos
das testemunhas.
7o A ora impugnante acordara com Vera Cruz Investments, Lda,
em esta se obrigar a promover a venda de produtos fabricados por
aquela em todos os países da Europa com excepção de Portugal tendo
sido acordada a remuneração de 8% a incidir sobre o preço da mercadoria FOB a pagar à Vera Cruz como comissão na venda dessas
mercadorias doc. de folhas 124 e segs. e depoimento das testemunhas.
8o No âmbito do acordo supra a impugnante forneceu a clientes
fora do território nacional as mercadorias constantes nos docs. de
folhas 147 e segs. e pelos preços mencionados - cfr. depoimento das
testemunhas.
9o O fornecimento das mercadorias era efectuado normalmente
por via rodoviária TIR sendo processados os chamados Dus documentos únicos como o de folhas 146 e segs. e cópia da factura ambos
acompanhavam a mercadoria no percurso docs. de folhas 146 e segs.
e depoimentos das testemunhas.
10o Com o recebimento do preço das mercadorias pela impugnante
esta processava uma nota de crédito a favor da referida Vera Cruz
e pela percentagem de 8% acordada sobre o preço e procedia à transferência dessa importância para a mesma Vera Cruz - doc. de folhas
26 e segs. e depoimento das testemunhas.
11o As transferências das comissões a favor da referida Vera Cruz
eram acompanhadas das cópias das facturas e das notas de credito
aludidas depoimento das testemunhas.
12o Para promover a venda dos produtos fabricados pela impugnante a Vera Cruz dispunha de pessoas nos respectivos países que
contactavam com os clientes dispondo de catálogos dos modelos confeccionados depoimento das testemunhas.
13o As notas de crédito processadas pela impugnante a favor da
Vera Cruz referiam as facturas a que se reportavam o montante do
preço total e o montante da comissão a transferir e as ordens de
transferências bancárias referenciavam a nota de crédito «comissões»
doc. de folhas 26 e segs. e 145 e segs.
14o A impugnante no ano de 1990 não tinha quaisquer seus representantes nos países para onde foram vendidas as mercadorias
tendo todos, os contactos tendentes às mesmas vendas sido efectuados
pela referida Vera Cruz.
3.1. O acórdão recorrido negou provimento ao recurso e manteve
a sentença que havia julgado procedente a impugnação de IRC de
1990.
E no recurso interposto para o TCA sustentavam os recorrentes
que a sentença recorrida sofria de erro de julgamento no que concerne
à matéria de facto dada como provada já que a importância levada
à conta de comissões e paga à Vera Cruz não se encontraria devidamente documentada.
É que a sentença proferida no tribunal tributário de 1a instancia
havia dado como provado que as importâncias pagas, uma vez que
6
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a escrita da impugnante não possuía as notas de encomendas, nem
facturas ou recibos demonstrativos dos pagamentos efectuados à Vera
Cruz, o foram a título de comissões.
O acórdão ora recorrido depois de referir que o artigo 23o, n.o 1,
al. b), do CIRC considera como custos fiscais os encargos suportados
pelo sujeito passivo com a distribuição, venda e colocação de mercadorias e não estando em causa a existência desse gastos apenas
importaria decidir se os mesmos respeitam ou não a comissões pagas
à Vera Cruz.
Segundo o acórdão recorrido os ditos encargos, embora não devidamente documentados, não podem deixar de ser levados à conta
de custos fiscais dedutíveis se se provar que os mesmos respeitavam
aos encargos referidos na alínea b) do artigo 23o do CIRC e se se
demonstrar que os mesmos eram indispensáveis para a realização
de proveitos.
E a esta questão respondeu afirmativamente uma vez que, na sua
perspectiva, os autos demonstram suficientemente a existência de operações subjacentes a tais gastos.
Acrescentou que nos termos do artigo 98o, n.o 3, alínea a), do
CIRC o lucro tributável tem de ter como suporte em regra o resultado
apurado na contabilidade como decorre dos artigos 17o e 23o do
mesmo diploma mas em termos de suporte material a contabilidade
não só abrange os livros e os registos mas igualmente os documentos
justificativos que tanto podem ser de origem interna como externa.
Contudo se forem de origem externa para comprovação da operação
a que respeitam não poderão ser supridos por documento interno
mas apenas por outros meios de prova.
Haveria que ter presente o princípio constitucional de que só o
imposto devido pode ser cobrado pois tudo aquilo que extravase tal
princípio não pode ter outro nome que confisco que não é permitido
por lei.
No caso dos autos as comissões pagas à Vera Cruz embora não
constantes de recibos não podiam deixar de relevar face ao depoimento
das testemunhas conjugado com os outros documentos emitidos (notas
de crédito, ordens de transferência bancária, documentos únicos de
exportação que acompanhavam o transporte das mercadorias via rodoviária e ainda facturas emitidas ao cliente estrangeiro com discriminação dos artigos quantidades e valores) e documentos de transferência do preço das mercadorias da adquirente para a impugnante.
Existiria, ainda, correspondência entre os vários documentos como
se constataria da sentença recorrida.
Assim não mereceria censura a sentença proferida em 1a instância
no que concerne à matéria de facto dada como provada até porque
os recorrentes nada conseguiram demonstrar em contrário ou sequer
indiciar dúvidas sobre o bem fundado desse julgamento e daí que
“o TCA dê igualmente como provada toda a factualidade constante
do probatório da sentença sob recurso”.
Conclui o acórdão recorrido que estando demostrado nos autos
que o montante que a AF fez acrescer ao lucro tributável foi despendido pelo impugnante em encargos pagos à Vera Cruz nos termos
da alínea b) do artigo 23o do CIRC e não se questionando a sua
indispensabilidade para angariação de proveitos e manutenção da fonte produtora de tais gastos não deve tal montante deixar de ser levado
à conta de custo fiscal relevante.
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3.2. Nas conclusões das alegações sustenta a recorrente FP, em
síntese, que estão em causa transferências bancárias feitas pela impugnante a favor de uma off shore, a Vera Cruz Investements, nada
se sabendo desta senão onde está sediada, como acontece com todas
as off shores, sendo público e notório e por isso não necessita de
qualquer demonstração que as off shores foram criadas e existem para
permitir operações de fraude fiscal e outras operações menos lícitas.
Acrescenta que quer a decisão de 1a instancia quer o acórdão recorrido fundamentam a sua decisão nos depoimentos de um representante da off shore e de duas pessoas dependentes da impugnante
não necessitando de demonstração que quem representa uma entidade
com a natureza da Vera Cruz tem de se integrar na filosofia que
incorpora as off shores pelo que o depoimento de quem depende
da entidade que lhes solicita tal depoimento também não pode deixar
de ser valorado de acordo com essa mesma dependência.
Conclui que na ausência de quaisquer outros elementos de prova,
objectivos, isentos e imparciais, nunca se poderia conceder que as
transferências efectuadas correspondiam ao pagamento de comissões
contratualmente devidas ao que acresceria que mesmo no caso de
dúvidas existirem sobre a verdadeira natureza das transferências, sempre deveria tal dúvida ser resolvida contra a parte a quem aproveita.
Do acabado de referir resulta que a recorrente FP questiona nas
alegações apenas a matéria factual fixada pelo TCA sendo certo que
tais factos fixados pelas instâncias não podem ser reapreciada por
este Tribunal encontrando-se aquela definitivamente assente não podendo ser alterada por este Tribunal.
É que, nos termos do arto 21o, no 4, do ETAF, este Tribunal “apenas
conhece de matéria de direito nos processos inicialmente julgados
pelos tribunais tributários de 1a instância”.
Por força deste preceito legal e porque, na situação dos autos,
estamos perante um processo, inicialmente, julgado pelo tribunal tributário de 1a instância, a Secção de Contencioso Tributário do STA
“apenas conhece de matéria de direito”.
Neste recurso pode a recorrente alegar “além da violação de lei
substantiva, a violação de lei de processo” nos termos do arto 722o,
no 1, do CPCivil.
Funcionando esta Secção como tribunal de revista não pode apreciar
a decisão da matéria de facto constante do acórdão do TCA já que,
nos termos do n.o 2 do mesmo artigo “o erro na apreciação das provas
e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de
recurso de revista, salvo havendo ofensa duma disposição expressa
de lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto
ou que fixe a força de determinado meio de prova”.
Como na situação do autos não foi invocada ofensa duma disposição
legal que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou
que fixe a força de determinado meio de prova resta-nos concluir
que não pode a matéria factual fixada ser alterada no âmbito deste
recurso.
E perante a matéria factual fixada e anteriormente transcrita não
pode deixar de se confirmar o acórdão recorrido.
Assim sendo é de manter o acórdão recorrido.
4. Nos termos expostos nega-se provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Mendes Pimentel — Vítor Meira.
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Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Juros compensatórios. Arto 83o, no 1, do CPT. Culpa. Matéria
de facto. Incompetência do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
A determinação da existência de culpa e o respectivo juízo
de censura, a título de dolo ou negligência, pressuposta na
imputabilidade referida no arto 83o, no 1, do CPT, por omissão de deveres gerais de diligência, sem necessidade de interpretação de normas jurídicas ou recurso a sensibilidade
do julgador, aferida assim “pela diligência de um bom pai
de família, em face das circunstâncias de cada caso” (arto
487o, no 2, do Cód. Civil), constitui questão de facto, para
cujo conhecimento o STA é incompetente, nos termos dos
arts. 32o, no 1, al. b), e 41o, no 1, al. a), ambos do ETAF.
Recurso n.o 1647/02-30. Recorrente: Joaquim Miguel Fernandes; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Juiz Conso Dr. Brandão
de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por JOAQUIM
MIGUEL FERNANDES, da sentença do TT de 1a Instância de Coimbra, proferida em 29/Jan/01, que julgou improcedente a impugnação
judicial pelo mesmo deduzida contra a liquidação de juros compensatórios referentes a 1992.
O recorrente formulou as seguintes conclusões:
1a
A liquidação dos juros compensatórios pode ser atacada independentemente do imposto que serviu de base ao seu cálculo.
2a
Para que haja lugar a liquidação de juros compensatórios é necessário que o sujeito passivo ou o contribuinte tenham praticado
qualquer facto violador da lei, a título de dolo ou negligência, facto
responsável pelo retardamento da liquidação do imposto.
3a
Os factos imputados ao recorrente não são violadores da lei, nem
fiscal, nem contabilística, pelo que não lhe podem ser assacados a
título de dolo ou negligência. Assim e consequentemente,
4a
não podem ser invocados como tendo retardado a liquidação do
imposto.

5a
O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo não tomou posição quanta
à qualificação dos factos que serviram de fundamento à liquidação
do imposto.
6a
Para efeitos de IRS os factos invocados no ponto 5 do relatório
do SPIT e relatados no arto 10o deste recurso, poderão ser indícios
seguros para efeitos de presunção de rendimentos passivos de IRS,
mas não são factos susceptíveis de permitir a liquidação de juros
compensatórios, pelas razões já invocadas na conclusão 3a.
Termos em que se pede a VV. Exas a anulação da liquidação de
juros compensatórios, no montante de 5.030.609$00 (cinco milhões
e trinta mil seiscentos e nove escudos) por haverem sido liquidados
em violação dos artigos 83o do CIRS e 83o CPT.”
A Fazenda Pública não contra-alegou.
Mostram-se corridos os vistos legais
Em sede factual, vem apurado que:
“— Foi liquidado IRS ao impugnante, relativo a 1992, com base
em relatório dos Serviços de Prevenção e Inspecção
— Tal relatório, nos seus pontos 3.5, 4.2, 4.3 e 5 refere, da prática
do impugnante, valores de venda de andares inferiores aos reais;
— O que implicou relativamente ao ano em causa omissão de vendas
e consequentemente omissão de rendimentos líquidos para efeitos
de IRS;
— Que deu lugar a tributação por “métodos indiciários”;
— Relativamente ao IRS, subjacente e causa de liquidação desses
juros, não foi deduzida impugnação;
— Não obstante, referido (art. 94 a 6), que a liquidação se baseou
em indícios e presunções.”
Há que apreciar, em primeiro lugar, a competência deste STA,
em razão da hierarquia.
Ora, o STA e absolutamente incompetente, em razão da hierarquia,
para o conhecimento do recurso, já que este tem por fundamento,
também, matéria de facto.
Na verdade, a recorrente afirma expressamente - cf. ditas conclusões
2a e 3a - não ter praticado qualquer facto responsável pelo retardamento da liquidação do imposto, a título de dolo ou negligência,
como seria mister.
E, como é jurisprudência pacifica deste tribunal, a apreciação da
culpa constitui matéria de facto, da exclusiva competência das instâncias, a menos que, para tal, seja necessário interpretar normas
jurídicas ou recorrer a sensibilidade jurídica do julgador.
Quando está em causa, como nos autos, a determinação da existência de culpa, por omissão dos deveres gerais de diligência, sem
recurso a qualquer daquelas coordenadas, trata-se de pura questão
de facto que este STA consequentemente não sindica.
Cf, por todos, o Acd. do STA de 09/02/00, Rec. 24.423, e os STJ
de 18/01/95 in Acdo Douto 401-608 e 23/Fev/94, ibidem, 391-926.
A própria interpretação dos factos e as ilações que as instâncias
deles retiram, desligadas de qualquer interpretação jurídica, constituem matéria de facto, subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal
de revista.
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Cfr, por todos, os Acds. do STJ de 15/05/91 e 06/03/91 in cit, respectivamente, 367-917 e 854-813, 17-06-99 in Colectânea, pág. 153
e 28/Set/00 in cit pág. 54.
Cfr. ainda Antunes Varela, in RLJ 122-120:
“Os juízos de facto (juízos de valor sobre matéria de facto) cuja
emissão ou formulação se apoia em simples critérios próprios do bom
pai de família, do homo prudens, do homem comum, só podem ser
apreciados pela Relação e não pelo Supremo Tribunal de Justiça.
Os juízos sobre matéria de facto que, na sua formulação, apelam
essencialmente para a sensibilidade ou intuição do jurista, para a
formação especializada do julgador, que estão mais presos ao sentido
da norma aplicável ou aos critérios de valorização da lei, são do
conhecimento do Supremo Tribunal de Justiça”.
E, no caso, coma acentua Jorge de Sousa, Juros nas “Relações
Tributárias”, in Problemas Fundamentais do Direito Tributário, Vislis,
1999, “a culpa, na falta de outro critério, deverá ser aferida “pela
diligência de um bom pai de família, em face das circunstâncias de
cada caso” (arto 487o, no 2, do Código Civil”,) ainda que, aí, - reproduzindo Antunes Varela, Das Obrigações em Geral, 6a edição, pág
545 - se deva acentuar mais “a nota ética ou deontológica do bom
cidadão, do que o critério puramente estatístico do homem médio,
pelo que não deve atender-se, na aferição da culpa, às “práticas de
desleixo, desmazelo ou de incúria, que porventura se tenham generalizado no meio, se outra for a conduta exigível dos homens de
boa formação e de são procedimento”.
Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos dos TT de 1a Instância, cinge-se apenas a
matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo fundamento, em
matéria de direito, do mesmo recurso arto 32o, no 1, al. b), do ETAF
- constituindo, assim, excepção a competência generalizada do TCA,
ao qual, nos precisos termos do arto 41o, no 1, al. a), do mesmo
diploma, compete conhecer “dos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a Instância, salvo o disposto na alínea b) do no 1
do arto 32o”.
Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência
deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no dito TCA.
Termos em que se acorda declarar este STA incompetente, em
razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 100 euros
e a procuradoria em 50%.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Questão de facto. Incompetência hierárquica.

Doutrina que dimana da decisão:
Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário de
1a instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, é o Supremo Tribunal Administrativo
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência ao Tribunal Central Administrativo (2.a Secção).
Recurso n.o 1729/02-30. Recorrente: Manuel Rodrigues dos Santos,
Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Juiz Conso Dr.
Vitor Meira.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformada com a decisão do Mmo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Santarém que negou provimento ao recurso que
para ele interpusera da aplicação de coima, recorreu ”Manuel Rodrigues dos Santos, Lda”, para este Supremo Tribunal Administrativo
pedindo a sua revogação, formulando as seguintes conclusões:
1) A recorrente agiu sem culpa.
2) A Fazenda Nacional não teve qualquer prejuízo.
3) A escrita da recorrente reflecte concretamente todos os factos
e lançamentos de rendimentos e custos.
4) A coima aplicada é exagerada.
Não houve contra-alegações.
O Ministério Público não se pronunciou no prazo legal.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário
e 32o, no1, alínea b), do ETAF este Supremo Tribunal apenas conhece
dos recursos dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito. Conforme este Tribunal tem vindo
a decidir em inúmeros acórdãos, na esteira do ensinamento do Prof.
Manuel de Andrade de que a competência se afere pelo quid disputatum e não pelo quid decisum, para a determinação da competência
do tribunal não importa saber se a matéria invocada releva ou não
para a decisão do recurso por a questão da competência ter de ser
previamente resolvida.
Logra prioridade de apreciação a questão da competência deste
Supremo Tribunal Administrativo para conhecer do recurso.
Nas alegações da recorrente e respectivas conclusões que acima
se transcreveram sustenta a recorrente que agiu sem culpa, que a
Fazenda Nacional não teve prejuízo e que a sua escrita reflecte concretamente todos os factos e lançamentos de rendimentos e custos.
Ora tais alegações questionam directamente o que vem afirmado na
sentença recorrida que afirma expressamente o comportamento negligente da recorrente e o prejuízo para a Fazenda Nacional da sua
conduta. Tanto basta para se ter de concluir que o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito, o que determina a incompetência
hierárquica do Tribunal para dele conhecer.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência
ao Tribunal Central Administrativo.
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Custas pela recorrente, fixando em E 120 a taxa de justiça e em
40% a procuradoria.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de
facto.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos (diversos dos levados ao probatório) é competente
para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo e
não o STA, independentemente do relego de tais factos
na solução jurídica.
II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.
Recurso n.o 1731/02. Recorrente: PMH - Produtos Médicos-Hospitalares, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa;
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. PHM-Produtos Médicos-Hospitalares L.da, com sede na Zona
Industrial da Murteira, Lote 9, Samora Correia, foi condenada, por
despacho da competente autoridade fiscal, na coima de 934.000$00,
por infracção ao disposto nos arts. 26o, n.o 1, e 40o do CIVA (envio
de declaração periódica e do respectivo meio de pagamento depois
de terminado o prazo legal). Inconformada, interpôs recurso para
o Tribunal Tributário de 1.a Instância de Santarém. Este negou provimento ao recurso. De novo inconformada, a recorrente trouxe recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões
nas respectivas alegações de recurso:
a) A recorrente pagou a dívida do IVA em 4/6/96.
b) Porque o fez antes da entrada em vigor do DL 124/96, de 10/$,
que entrou em vigor em 15/9/96, considerou a douta sentença em
apreço que se lha não deverá aplicar a redução da coima equivalente
a 50% do respectivo mínimo leal conforme prevê o n.o 5 do Despacho
n.o 17/97-XIII do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, publicado
no DR, II Série, n.o 78, de 3/4/97.
c) Ora, caso tal sucedesse, a recorrente ver-se-ia prejudicada pele
simples facto de ter sido ”diligente” e ter pago ”antes do tempo”.
d) É que, caso tivesse liquidado a sua dívida após 15/9/96, a recorrente teria usufruído da redução da coima nos termos a que se
julga com direito: 50% do valor mínimo.

e) Por outro lado, ao assim decidir, a douta sentença em análise
estaria a criar uma clara desigualdade de tratamento entre os contribuintes, beneficiando ainda por cima aqueles que mais tarde pagaram, ou seja, os que apesar de tudo se mostraram menos diligentes.
f) Acresce ainda que a coima em apreço deverá não ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento
da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente grau de
culpabilidade.
g) Ao assim decidir a douta sentença em apreço violou entre outras
os arts. 13o da CRP, 5o e 6o do CPA, o n.o 5, do Despacho 17/97
do SEAF, publicado no DR, II Série, n.o 78, de 3/4/97, o DL 124/96,
de 10/8, e ainda o art. 116o do DL 398/98, de 17/12.
h) Nestes termos deve a sentença sub judice ser revogada e substituída por uma outra que aplique a graduação da coima o disposto
no n.o 5 do Despacho 17/97-XIII de 3/4 do SEAF ou que então
venha a julgar extinta a sua responsabilidade pela contra ordenação
em causa, como é de inteira justiça.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso versa matéria de facto,
pelo que este Supremo Tribunal é hierarquicamente incompetente
para dele conhecer.
A recorrente solicita a remessa dos autos ao TCA, caso seja julgada
procedente a suscitada questão prévia.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa liminarmente decidir a questão prévia suscitada pelo
Ex.mo Magistrado do MP.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria (vide arts. 101o e 102o do C. P. Civil, 45o do CPT, 5o do ETAF,
e 2o e 3o da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação e
julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.
Vejamos então.
Dispõe o art. 32o, al. b), do ETAF:
”Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
(...);
(b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários
de 1.a Instância com exclusivo fundamento em matéria de direito.”
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria
de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria ele facto,
não será este Supremo Tribunal o competente mas sim a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face
ao disposto no art. 41o, n.o 1, al. a), do ETAF.
O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.
Vejamos então.
Escreveu a EPGA no seu douto parecer:
”Na conclusão f) das suas alegações, a recorrente afirma dois factos
que o M.mo Juiz a quo não estabeleceu na sentença recorrida (sentença
em que, de resto, não foram fixados os factos da causa, como dispõe
o art. 123o do CPPT)”.
Tem razão o Ilustre Magistrado.
É inequívoco que a conclusão f) das alegações de recurso contém
um acervo de afirmações de facto, não estabelecidas na decisão
recorrida.
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Na verdade, ao dizer-se nomeadamente que a falta cometida se
encontra regularizada está a fazer-se uma armação de facto. E ao
dizer-se que o comportamento da recorrente revela um diminuto ou
mesmo inexistente grau de culpabilidade está a fazer-se uma armação
que tem na base um suporte de facto que a decisão recorrida não
nos dá conta.
Daqui decorre que há efectivamente matéria de facto a apreciar
no recurso.
Do exposto, é legítimo pois concluir-se que o recurso versa também
matéria de facto.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo
quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.
Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Central Administrativo, face aos normativos legais atrás
citados.
3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso
interposto.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em E 120 e
a procuradoria em 40%.
Após trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos
ao TCA.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor
Meira — Baeta de Queiroz.

Recurso n.o 1733/02. Recorrente: P. M. H. — Produtos Médicos-Hospitalares, Lda. Recorrido: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. P. M. H. — PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, S.A.,
com sede em Samora Correia, recorre da sentença do Mmo. Juiz
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Santarém que negou provimento ao recurso interposto de decisão da Administração Fiscal
que lhe aplicou coima pela prática de contra-ordenação prevista e
punível pelos artigos 26o, no 1, e 40o do Código do Imposto sobre
o Valor Acrescentado e 29o do Regime Jurídico das Infracções Fiscais
Não Aduaneiras.
Formula as seguintes conclusões:
”a)
A recorrente pagou a divida do IVA em 4/6/1996.
b)
Porque o fez antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 124/96
de 10 de Agosto, que entrou em vigor em 15/9/1996, considerou a
douta sentença em apreço que se lhe não deverá aplicar a redução
da coima equivalente a 50 % do respectivo mínimo legal conforme
prevê o no 5 do Despacho no 17/97-XIII do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais publicado no D.R. II Série, no 78 de 03/04/1997.
c)
Ora caso tal sucedesse, a recorrente ver-se-ía prejudicada pelo simples facto de ter sido ”diligente” e ter pago ”antes do tempo”.
d)
É que caso tivesse liquidado a sua divida após 15/09/1996, a recorrente teria usufruído da redução da coima nos termos a que se
julga com direito: 50 % do valor mínimo.
e)

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Recurso Jurisdicional per saltum. Alegação de factos. Competência do supremo tribunal administrativo.
Doutrina que dimana da decisão:
Invocando o recorrente, nas conclusões das suas alegações
de recurso jurisdicional directamente interposto para o Supremo Tribunal Administrativo de decisão de um tribunal
tributário de 18 instância, factos que este último não deu
como provados, o recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito, não sendo o Supremo Tribunal Administrativo competente, em razão da hierarquia, para o apreciar.

Por outro lado, ao assim decidir, a douta sentença em análise estaria
a criar uma clara desigualdade de tratamento entre os contribuintes,
beneficiando ainda por cima, aqueles que mais tarde pagaram, ou
seja, os que apesar de tudo se mostraram menos diligentes.
Acresce ainda que a coima em apreço deverá não ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento
da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente grau de
culpabilidade.
g)
Ao assim decidir a douta sentença em apreço violou entre outros
o art. 13o da Constituição do República Portuguesa, os arts. 5o e 6o
do Código do Procedimento Administrativo, o no 5 do Despacho
17/97 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais publicado no D.R.
II Série, no 78, de 03/04/1997, o D. L. 124/96 de 10 de Agosto, e
ainda o art. 116o do Decreto-Lei 398/98 de 17 de Dezembro.
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h)

Nestes termos deve a sentença sub judice ser revogada e substituída
por uma outra que aplique a graduação da coima o disposto no n.o 5
do Despacho de 17/97-XIII de 3 de Abril do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais ou que então venha a julgar extinta a sua responsabilidade pela contra-ordenação em causa (. . .).”
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso não versa, exclusivamente, matéria de direito,
face ao que vem invocado na conclusão f) das alegações da recorrente,
não sendo este o Tribunal competente, em razão da hierarquia, para
dele conhecer.
1.4. Notificada deste parecer, a recorrente requer, para o caso de
o Tribunal se vir a declarar incompetente, a remessa do processo
à ”2a Secção do Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa”.
1.5. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes Adjuntos.
2. A sentença impugnada não procedeu a qualquer julgamento sobre
a matéria de facto.
Nela se lê:
”A resolução do presente recurso demanda simples aplicação de
direito.
O conjunto do suporte documental oferecido pela recorrente e
não contrariado pelo inserto nos autos, é bastante à decisão.
A infracção encontra-se consumada aquando da falta de apresentação da declaração periódica e meio de pagamento em prazo (art. 5o
do RJIFNA); tanto assim foi que veio posteriormente a ser apresentada declaração periódica de substituição mod. C.
Mas, precisamente, foi então pago o imposto em falta, sendo que
da prestação tributária em causa, apenas os correspondentes juros
compensatórios foram levados a adesão ao Dec.-Lei no 124/96, de
10/8.
O Despacho n.o 17/97-XIII do Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais, publicado no D.R II Série no 78, de 3/4/97, quanto a redução
de coimas a 50 %, limita-se a mandar aplicar o regime já constante
do CPT [al. b) do seu art. 25o].
O exercício desse direito pressupõe um expresso pedido de pagamento da coima por parte do infractor, ainda antes do levantamento
do auto de notícia, recebida participação ou denúncia ou iniciada
fiscalização ou exame à escrita, sendo que, caso a regularização da
situação tributária do contribuinte não dependa de imposto a liquidar
pelos serviços, vale como pedido de redução a entrega da prestação
tributária ou do documento ou declaração em falta (art.o 26o, no 4,
do CPT). Mas, note-se bem, o direito à redução da coima está dependente, para além da regularização da situação tributária (entendida
como o cumprimento das obrigações fiscais que deram origem à infracção art. 26o, no 3, do CPT), do pagamento da coima assim reduzida
nos prazos estipulados pelos arts. 26o, no 1, a), e b), e 5, e 28o do
CPT; pagamento no caso ausente.
Mas, mais até, a redução da coima encontra-se inexoravelmente
afastada face ao que dispõe o arto 30o do CPT, conjugado com o
art.o 20o do RJIFNA, de onde para aqui resulta a inexistência de
direito à redução.
O DL no 124/96, tão só abarca na sua previsão os impostos e acréscimos legais no âmbito do regime nele fixado; não cobre sanções
pecuniárias, como o são as coimas.

E não prevê, nem dele resulta, de modo algum, a extinção da responsabilidade contra-ordenacional em virtude de pagamento integral
dos impostos e acréscimos legais.
A coima fixada, em pressuposição de que a conduta não chegou
a ser dolosa, foi-o tão próximo do mínimo, que todo o favor dos
argumentos apresentados melhor não consegue, sendo o regime legal
que lhe é contemporâneo mais favorável.
Os parâmetros da decisão recorrida são de recatada aplicação do
valor da coima, pelo que se entende que, mesmo na óptica dos argumentos apresentados pela recorrente, dando de barato que pudessem obter comprovação, é de preservar.
Termos em que nega provimento ao recurso.”
3. Conforme aponta o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste
Tribunal, a recorrente faz, na conclusão f) das suas alegações de recurso, as seguintes afirmações: ”a prática da infracção não ocasionou
ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada
e o comportamento da recorrente revela um diminuto ou mesmo
inexistente grau de culpabilidade”.
Ou seja, a recorrente defende que 1o - a prática da infracção por
que foi punida não ocasionou ao Estado efectivo prejuízo; 2o - já
regularizou a falta em que incorreu;
3o - a sua actuação revela ausência de culpa ou escassa culpa.
Estas três asserções são, ao menos em parte, de natureza factual.
E dessa factualidade quer a recorrente retirar efeitos jurídicos: o
seu comportamento não merece ser punido ou, pelo menos, deve
ser mais leve a punição.
Este circunstancialismo de facto não foi considerado na sentença
em apreço que, como se viu, não fez um apuramento da matéria
factual provada. E, mesmo no texto da sentença, não se considerou,
nos seus fundamentos, a ocorrência, ou não, de efectivo prejuízo para
o fisco, em resultado da actuação da recorrente; nem se estabeleceram
quaisquer elementos que permitam avaliar do grau da sua culpa, ou
da respectiva ausência.
Como assim, a recorrente controverte o julgamento sobre a factualidade feito pela instância, invocando factos que a sentença recorrida não estabeleceu.
Razão por que, como bem diz o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto
- e, de resto, a recorrente não contraria, antes, revela conformidade -,
não tem o recurso exclusivo fundamento em matéria de direito, e
este não é o Tribunal competente para o apreciar, por força do disposto
nos artigos 32o, no 1, alínea b), e 41o, no 1, alínea a), do Estatuto
dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em julgar o Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para
conhecer do recurso, por competente ser o Tribunal Central Administrativo, para onde o processo será remetido, logo que transitado
em julgado o presente acórdão, conforme foi antecipadamente requerido (entendendo-se como resultante de mero lapso a referência
em tal pedido feita ao Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa).
Custas a cargo da recorrente, com E 120 de taxa de justiça e 50 %
de procuradoria.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Vítor Meira.
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Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Poderes de cognição do STA. Incompetência em razão da
hierarquia.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Nos processos inicialmente julgados pelos TT de 1a instância o Supremo Tribunal Administrativo - Secção de
Contencioso - apenas conhece de matéria de direito - arts. 21o, n.o 4, e 32.o, n.o 1 al. b) do ETAF.
II — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto
é aquela secção incompetente para dele conhecer, em
razão da hierarquia, sendo antes, para tanto, competente
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo - art. 42.o, n.o 1, al. a), do ETAF.
Recurso n.o 1740/02-03. Recorrente: PMH 2 - Indústria Médicas, L.da;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Alfredo
Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformado com a aliás douta sentença proferida pelo TT de
1a Instância de Santarém que julgou improcedente o recurso judicial
que interpusera de decisão administrativa de aplicação de coima fiscal
dela interpôs recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo a arguida PMH 2 - Indústrias Médicas, L.da, nos autos
convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso,
formulando as pertinentes conclusões - cfr. fls. 52 e 53 -, que aqui
se dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público
suscitou depois a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, nos termos do disposto nos arts. 21o, n.o 4, 32o, n.o 1, al.
b), e 41.o, n.o 1, al. a), do ETAF e 125o e 280o do CPPT, sufragando
entendimento de que o presente recurso não versa exclusivamente
matéria de direito.
Uma vez que, aduziu, nas conclusão f) das respectivas alegações
a Recorrente invoca factos que a sindicada sentença não fixou nem
considerou para decidir como decidiu.
Notificada para, querendo, se pronunciar sobre a referida ”questão
prévia” - art.o 704o do CPC -, pelo requerimento de fls. 77 que fez
juntar aos autos, a Recorrente não só admitiu a procedência da arguida
incompetência em razão hierarquia como, desde logo e para a hipótese
de assim vir a ser entendido, requereu a oportuna remessa dos autos
ao tribunal hierarquicamente competente (a expressa referência à
2a Secção do Tribunal Administrativo de Círculo há-de naturalmente
querer referir-se antes, isso sim, à 2a Secção do Tribunal Central
Administrativo).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A suscitada questão prévia não pode deixar de proceder, como
aliás a própria Recorrente reconhece.

Na verdade e como atentamente evidenciou o Ilustre Procurador-Geral junto deste Supremo Tribunal na apontada conclusão das suas
alegações a Recorrente invoca factos que não só não foram estabelecidos na sindicada decisão, como nela não foram naturalmente
considerados.
Afirma com efeito e além do mais que:
”f) - Acresce ainda que a coima em apreço não deverá ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo efectivo;
a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente grau de culpabilidade...”
Porque assim, importa concluir que o presente recurso não versa
efectiva e exclusivamente matéria de direito e que, por isso mesmo,
se verifica a suscitada questão prévia da incompetência em razão
da hierarquia.
Já que, na verdade e nos termos das aplicáveis e invocadas disposições legais, é antes o Tribunal Central Administrativo, Secção
de Contencioso Tributário, o hierarquicamente competente para dele
conhecer.
Esta é a constantemente afirmada e uniforme jurisprudência deste
Supremo Tribunal Administrativo, Secção de Contencioso Tributário.
Assim e ante o disposto no art. 705o, no 1, do CPC, para o julgamento
sumário pelo Relator, até por maioria de razão, sem necessidade
de outros ou melhores considerandos ou formalidades.
Nos termos dos invocados arts. 32.o, n.o 1, al. b), e 41.o, n.o 1,
al. a), do ETAF e 18o e 280o do CPPT.
Acordam os Juízes desta Secção em julgar verificada a suscitada
”questão prévia” e, consequentemente, declarar a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer do objecto do presente recurso.
Indicando como competente, para tanto, a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo, ao qual e após o trânsito haverão de ser remetidos os presentes autos, face ao já requerido
a fls. 77.
Custas pela Recorrente fixando a taxa de justiça em E 120 e a
procuradoria em 50 %.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Reclamação de créditos. Hipoteca. IRS.
Doutrina que dimana da decisão:
O crédito garantido por hipoteca prefere na graduação ao previsto no artigo 104o do CIRS (hoje 111o), o qual goza de
privilégio imobiliário geral, atenta a declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral declarada pelo
acórdão 362/2002, de 17.9.2002, do Tribunal Constitucional.

176
Recurso n.o 1792/02-30. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, S. A.;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Vítor
Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a sentença do M.mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Setúbal que lhe graduou o crédito que reclamara
após os reclamados pela Fazenda Pública, veio a Caixa Geral de Depósitos interpor recurso para este Supremo Tribunal Administrativo
pedindo que o seu crédito fosse graduado em 2o lugar, em prioridade
ao crédito de IRS.
Formulou as seguintes conclusões:
A) O privilégio imobiliário geral consagrado no art. 104o do CIRS
não pode ser aplicado em termos que frustrem os legítimos interesses
e as expectativas tuteladas pela constituição de garantias hipotecárias;
B) É que esses legítimos interesses e expectativas jurídicas só podem
ser afectados se daí não resultar uma manifesta desproporção entre
a tutela do interesse do estado na cobrança de impostos e a tutela
destes interesses e direitos;
C) O que não acontece no caso em apreço, em que a sentença
de verificação e graduação de créditos deu preferência ao crédito
de IRS sobre o crédito garantido por hipoteca;
D) Resultando daí um violação do princípio constitucional da confiança - art. 2o da Constituição da República Portuguesa;
E) Porquanto a recorrente avaliou o imóvel e constituiu a sua garantia com base, entre outros parâmetros, na situação do mesmo a
nível de registo;
F) Sendo certo que um dos parâmetros com que não podia contar,
porque o sigilo fiscal a tanta a impedia, era a de saber da situação
contributiva do devedor hipotecário;
6) Não podia saber antes da constituição da garantia, bem como
durante a vigência do empréstimo subjacente;
H) Por outro lado, também não há conexão entre o facto gerador
da responsabilidade tributária e o bem imóvel sobre o qual se constituiu a garantia;
I) O que provoca que o privilégio actue de forma de arrasto, prejudicando indiscriminadamente todos os legítimos direitos e interesses
dos particulares que se muniram de todas as cautelas para assegurar
os respectivos negócios jurídicos.
J) O que acarreta também a frustração dos interesses que a existência do registo visa acautelar;
K) Ou seja, o privilégio atribuído pelo art. 104o do CIRS não pode
preferir à hipoteca nos termos do art. 751o do CCivil, sob pena de
a sua aplicação ser inconstitucional conforme apreciado no Acórdão
70/2002 do tribunal constitucional supra mencionado.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso por inconstitucionalidade da
norma do artigo 104o do CIRS quando interpretada no sentido de
que o privilégio imobiliário geral nela conferido prefere à hipoteca.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida graduou os créditos verificados nos seguintes
termos:
1o - o crédito reclamado pela Fazenda Pública de Contribuição
autárquica e respectivos juros;
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2o - o crédito reclamado pela Fazenda Pública de IRS e respectivos
juros;
3o a quantia exequenda.
A questão que vem suscitada sobre a ordem de prioridade na graduação entre o crédito da Fazenda Pública com privilégio geral e
o crédito garantido por hipoteca está hoje resolvida pelo acórdão
362/2002 de 17.9.2002, do Tribunal Constitucional, publicado no
DR - I série de 16 de Outubro de 2002. Nele se declarou “a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, por violação do artigo
2o da Constituição, da norma constante do artigo 104o do Código
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado
pelo Decreto-Lei no 442-A/88, de 30 de Novembro, e, hoje, na numeração resultante do Decreto-Lei no 198/2001, de 3 de Julho, do
seu artigo 111o, na interpretação segundo a qual o privilégio imobiliário geral nele conferido à Fazenda Pública prefere à hipoteca,
nos termos do artigo 751o do Código Civil”.
Face ao decidido com força obrigatória geral em tal aresto e fazendo
aplicação directa do mesmo, não pode deixar de entender-se que
assiste razão à recorrente, devendo por isso ser reformulada a graduação da sentença recorrida.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e proceder-se à graduação nos
seguintes termos:
1o - o crédito reclamado pela Fazenda Pública respeitante a contribuição autárquica e respectivos juros;
2o - o crédito exequendo;
3o - o crédito reclamado pela Fazenda Pública respeitante a IRS
e respectivos juros.
Sem custas.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Vítor Meira (Relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho (com a declaração de que perfilho
uma interpretação conforme à constituição, aplicando ao caso a doutrina dos privilégios imobiliários gerais).

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incompetência do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Inserido nas conclusões de alegação de recurso de decisão
da 1.a Instância para o STA facto que o Mmo Juiz de
Direito a quo não fixou, nem, de qualquer modo, teve em
consideração, o recurso não versa exclusivamente matéria
de facto, por isso que, para dele conhecer, falece à Secção
de Contencioso Tributário do STA competência hierárquica,
cuja assiste à Secção homónima do TCA.
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Recurso n.o 1809/02-30. Recorrente: Caixa Geral de Depósitos, SA;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Dr. Juiz Conselheiro
Ex.mo Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
A CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA, inconformada com a
sentença de verificação e graduação de créditos proferida, a fls.53-55,
pelo M.mo Juiz de Direito do TT de 1a Instância de Setúbal, vem
até nós, rematando a sua alegação de recurso com as seguintes
conclusões:
1. Não concorda a ora recorrente com a sentença de verificação
e graduação de créditos proferida nos autos, porquanto nela se decidiu
que os créditos de IRS reclamáveis na execução são os “relativos aos
últimos três anos”, não interessando o ano da respectiva inscrição
para cobrança, e que os créditos de IRS, “por terem privilégio especial”,
preferem ao crédito exequendo, garantido por hipoteca;
2. Nestes autos, foram reclamados créditos de IRS relativos aos
anos de 1991, 1992 e 1993, mas só inscritos para cobrança nos anos
de 1994 e 1996;
3. O arto 104o do CIRS, embora não faça alusão à data da inscrição
para cobrança daquele imposto, ao contrário do que consta nos
arts. 736o, n.o 1, e 744o, n.o 1, do Código Civil, contêm insita clara
intenção do legislador de lhe atribuir esse mesmo sentido;
4. O IRS é um imposto directo, sujeito, portanto, por razões de
sistemática e coerência normativa, à previsão do art.o 736o, n.o 1,
do CC, devendo entender-se que, para efeito de atribuição do privilégio
imobiliário previsto no art.o 104o do CIRS, releva o imposto inscrito
para cobrança nos três últimos anos, tendo em conta a data da penhora
ou outro equivalente . . ., conforme se refere no acórdão da Relação
do Porto de 02.III.99, in BMJ n.o 485, pág. 486.
5. No caso vertente, este entendimento obriga a que não se reconheça nos presentes autos as cinco verbas reclamadas a título de
créditos de IRS.
6. Sendo que, de qualquer forma, sempre tais créditos deveriam
ser graduados só após o crédito hipotecário da recorrente, por interpretação “conforme à Constituição” do disposto no art.o 104o do
CIRS (actual art.o 111o), com respeito pelos principios da confiança
e da proporcionalidade ínsitos na ideia de Estado de Direito Democrático da República Portuguesa.
7. Na graduação de créditos dos presentes autos, se forem reconhecidos os créditos de IRS, deve ser aplicada a recente jurisprudência
do Tribunal Constitucional, com força obrigatória geral, fixada no
Acórdão n.o 362/2002, de 17.IX.2002 (DR 1.a Série-A n.o 239, p. 6774).
Não houve contra-alegação.
Transcorreu o prazo do n.o 1 do artigo 289o do CPPT, peremptório
(n.o 1 do artigo 22o do mesmo compêndio adjectivo), sem que o
Ministério Público vertesse nos autos a sua posição sobre o objecto
do recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
E, prioritariamente, havemos de nos debruçar sobre a questão da
competência hierárquica desta formação, de conhecimento oficioso
- artigos 3o da LPTA, 16o do CPPT e 101o e segs. do CPC.
Na sentença recorrida, refere-se, de início, que nos presentes autos
de execução que a CGD move a José Isidro Silva Catita e Maria
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Luísa Fonseca Machado d’Assunção Catita, por créditos resultantes
de mútuo, a Fazenda Pública veio reclamar os seguintes créditos sobre
os executados:
- por IRS, no valor de esc. 66 938$00, do ano de 1992; esc. 653 405$00
do ano de 1993; esc. 8 835$00 do ano de 1991; esc. 117 173$00 do
ano de 1991; esc. 571 672$00 do ano de 1992;
- e, por dívidas ao CRSS de Beja dos anos de 1993 e 1994,
esc. 181 175$00, tudo acrescido dos respectivos juros.
Mais à frente, consigna-se que foi penhorado, em 11.I.94, o prédio
urbano inscrito na matriz sob o arts. 2120-C, freguesia de São João
Baptista, descrito sob o n.o 00267/160387 na Conservatória do Registo
Predial de Beja.
E, quanto a factos, nada mais nos revela aí a 1.a instância.
Como assim, não é facto disponível o vertido na 2.a parte da 2.a conclusão da alegação da Rct. - que os reclamados créditos de IRS foram
“só inscritos para cobrança nos anos de 1994 e 1996”.
Temos, pois, que ela se socorre de facto não assente na decisão
recorrida, o que vale por dizer que a matéria de facto não se nos
apresenta consolidada, situação que reclama a intervenção da Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, de
competência generalizada, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 41o do ETAF.
É que a competência deste STA para apreciação dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância se cinge
a matéria de direito, segundo o estatuído nos artigos 21o, n.o 4, e
32o, n.o 1, al. b), do ETAF e 280o, n.o 1, do CPPT).
E, como desde há muito este Supremo vem entendendo, para a
determinação da competência hierárquica à face do preceituado nos
artigos 32o, 1, b), do ETAF e 280o, 1, do CPPT, o que é relevante
é que o recorrente, na alegação de recurso e respectivas conclusões
(onde se fixa o objecto do recurso e se delimita o seu âmbito artigo 690o
do CPC, sem prejuízo, naturalmente, do estatuído no artigo 684o-A
do mesmo compêndio adjectivo), suscite qualquer questão de facto
ou invoque, como suporte da sua pretensão, factos que não foram
dados como provados na decisão recorrida.
Não releva, para efeitos de determinação da competência, saber
se, para decidir a questão de direito tal como o tribunal ad quem
a entende, vai, ou não, ser efectivamente necessário alterar a matéria
de facto fixada na sentença em apreço, pois o tribunal superior, antes
de estar decidida a sua competência, não pode antecipar a sua posição
sobre a solução da questão de direito, porquanto apontar esta cabe,
apenas, ao tribunal que estiver já julgado competente.
Como assim, a questão da competência hierárquica para efeitos
das sobreditas normas é uma questão prévia que tem de ser decidida
abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem proclamaria
se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica é, tão só, verificar se o recorrente pede alteração
da matéria de facto ou invoca factos que não constam do probatório.
Se tal ocorre, o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria
de direito e fica, desde logo, definida a competência da 2.a Instância.
E isto independentemente de, a final, este Tribunal, então já julgado
competente, vir a concluir que a discordância sobre a fixação factual,
os factos não provados alegados na peça recursiva são de todo irrelevantes para a decisão do recurso à face da posição de direito
que entende adequada.
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Destarte, tanto constitui fundamento de facto do recurso a questão
sobre a verificação de factos dados como provados, ou não, na decisão
recorrida, quanto a afirmação de factos que a fixação probatória omite
e cuja atendibilidade ou relevo no julgamento do recurso são indiferentes para efeitos de determinação da competência hierárquica,
que, como sublinhado no acórdão desta Secção de 4.V.1994, rec.
17 463, se afere pelo quid disputatum, que não pelo quid decisum.
Isto assente, importa referir que segundo o artigo 21o, n.o 4, do
ETAF, “a Secção de Contencioso Tributário (do STA) apenas conhece
de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1.a Instância”, estabelecendo, em consonância,
o artigo 32o, n.o 1, al. b), do mesmo Estatuto, que “compete à Secção
de Contencioso Tributário (do STA) conhecer dos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1.a Instância, com exclusivo
fundamento em matéria de direito”.
E, na mesma linha de pensamento, prescreve a alínea a) do n.o 1
do artigo 41o de tal diploma que “compete à Secção de Contencioso
Tributário (do TCA) conhecer dos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1.a Instância, salvo o disposto na alínea b) do n.o 1
do artigo 32o.”
Articuladamente, diz-nos o artigo 280o, n.o 1, do CPPT que “das
decisões dos tribunais tributários de 1.a Instância cabe recurso, . . .
a interpor . . . para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando
a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso
. . . para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo”.
Em seguimento de tudo o exposto se conclui que o presente recurso
per saltum não tem por exclusivo fundamento matéria de direito, pelo
que, para dele conhecer, falece a esta formação competência hierárquica, a qual assiste à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal
Central Administrativo.
Termos em que se acorda declarar esta Secção do STA incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer deste recurso, competência que assiste aqueloutro Tribunal Superior.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em E 150 e
a procuradoria em 50%.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — António Pimpão — Almeida Lopes (vencido, pois entendo que o STA
é competente).

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Revisão do acto tributário. Prazo. Arto. 94o. do C.P.T. Art.o 5o
do D. L. 398/98, de 17/12.
Doutrina que dimana da decisão:
Ao pedido de revisão do acto tributário praticado em 27/11/96,
formulado em 23/07/01, é aplicável o prazo de 5 anos previsto no arto, 94o, no 1, al. b), do C.P.T.

Recurso n.o 1945/02-30. Recorrente: Porto Editora, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Porto Editora, Lda., inconformada com a sentença, a fls 72 e seguintes, do Mo. Juiz do T. T. da 1a Instância do Porto, que lhe julgou
improcedente a impugnação que havia deduzido contra o acto de
indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação
de emolumentos notariais, daquela interpôs recurso para este S.T.A.,
terminando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro
conclusivo:
A Lei Geral Tributária veio dar previsão aos regime de caducidade
da liquidação de tributos e da revisão oficiosa do acto tributário,
antes previstos, respectivamente, nos art.os 33o e 93o/94o do Código
de Processo Tributário;
Entendeu, contudo, entre o mais, o legislador, encurtar os prazos
respectivos, passando dos anteriores cinco, que previa o CPT, para
os quatro anos a que se referem o arto. 45o., no 1, da L.G.T., por
um lado e n.os 1 e 5 do arto 78o, por outro;
Mais entendeu, outrossim, o mesmo legislador, estatuir um regime
transitório - arto 5o do D.L. 398/98, de 17/Dez, impondo a aplicação
do novo prazo de caducidade aos . . . factos tributários ocorridos
a partir de 1 de Janeiro de 1998 - no 5 do referido arto 5o.
O mesmo prescrevendo, relativamente aos novos prazos, (não regimes) de revisão dos actos tributários, previstos nos n.os 1 e 5 do
arto 78o da L.G.T. - no 6 do mesmo arto 5o do D.L. 398/98.
Ou seja, que o prazo de quatro anos previsto no arto 78o da L.G.T.,
só se aplica aos factos ocorridos a partir de 1/Jan/98, continuando
a aplicar-se aos restantes o prazo de cinco anos previsto no arto. 94o
do C.P.T.:
Com todo o respeito, patente a inequivocidade, não vemos que
outra interpretação ou ilação possa ser retirada da conjugação de
regimes e normas invocadas, que não seja a referida e constante da
p. i., que, por isso, se reitera a espera, receba o entendimento de
VV. Ex.as .
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo Magistrado do Mo. Po., junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida regista a seguinte matéria de facto:
1 - Em 27/11/96, por ocasião da celebração de uma escritura de
compra e venda, o 1o Cartório Notarial do Porto debitou a impugnante
pela quantia de 1.212.000$00, que esta pagou, correspondente a
emolumentos;
2 - Em 23/07/01 a ora impugnante requereu a revisão oficiosa do
acto tributário da liquidação referida em 1.
3 - Por despacho de 11/01/2002, notificado à requerente em 17/01/02,
o Ex.mo Director-Geral dos Registos e do Notariado indeferiu o pedido
contido em 2.
4 - Esta impugnação foi apresentada em 31/01/02.
A improcedência da impugnação radicou, em síntese, no facto de
o pedido de revisão ter sido apresentado para além do prazo de
4 anos a contar da liquidação/pagamento do tributo.
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Entende, no entanto, a recorrente que o prazo para o efeito é
de 5 anos.
A questão a decidir é, pois, a de saber se, na situação vertente,
o pedido de revisão foi ou não formulado tempestivamente.
Tendo em conta que a liquidação/pagamento ocorreu em 27/11/96,
há que atentar no arto 94o, no 1, al. b), do C.P.T., então em vigor,
que fixava um prazo de 5 anos para a revisão do acto tributário a
favor do contribuinte sendo, assim, de concluir, que o pedido respectivo devia ser formulado em tal prazo.
E foi, efectivamente, o que aconteceu, pois que teve lugar em
23/07/01.
Acontece, porém que, entretanto, foi publicada a L.G.T., cuja entrada em vigor ocorreu em 1/1/99, a qual, no seu arto 78o, no 1, prevê
um prazo de 4 anos para a revisão dos actos tributários por iniciativa
da administração tributária.
Porém, como resulta dos n.os 5 e 6 do arto 5o do D. L. 398/98,
de 17/12, o referido prazo de 4 anos apenas se aplica aos factos tributários ocorridos a partir de 1/1/98 e, por isso, não logra aplicação
no caso vertente pois que a liquidação ocorreu muito antes.
De resto, ainda que se aplicasse a situações anteriores, sempre
haveria que lançar mão das regras contidas no arto 297o, no 1, do
C. Civil, daí resultando ser aplicável o prazo de 5 anos que então
decorria.
Em suma, o prazo a ter em conta é o de 5 anos previsto no arto 94o,
no 1, al. b), do C.P.T.
Deste modo, porque a liquidação/pagamento ocorreu em 27/11/96
forçoso é concluir pela tempestividade do pedido de revisão pois que
formulado em 23/07/01.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
e em revogar a decisão recorrida, a qual deverá ser substituída por
outra que leve em conta o ora decidido.
Sem custas.
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 29 de Janeiro de 2003.
Assunto:
Apoio judiciário. Pessoas Colectivas.
Doutrina que dimana da decisão:
No domínio do Decreto-Lei no 387-B/87, de 29 de Dezembro
(arto. 7o, no 5, na redacção da Lei no 16/96 de 3 de Setembro), as sociedades não tinham direito a apoio judiciário
na modalidade de pagamento de serviços de advogado e
de nomeação de patrono.

Recurso no 26.076. Recorrente: Supermicros — Computadores, Lda.
- sociedade extinta; Recorrida: Fazenda Publica; Relator:
Ex.mo Conso. Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Com base no facto de pretender interpor um recurso de revisão
(sem dizer de quê), Supermicos — Computadores, Lda., com caixa
do correio na Rua Augusto Gil, 28-1o Esq., Lisboa, requereu em
Maio de 2000 ao Tribunal Tributário de 1a Instância que lhe fosse
concedido o apoio judiciário nas modalidades de dispensa total do
pagamento de preparos, custas e outras despesas e ainda no pagamento
dos serviços de advogado, com nomeação de defensor oficioso.
Por sentença de fls. 13 a 16, o Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa decidiu não conceder o apoio judiciário requerido pois
o pagamento de advogado não abrange as pessoas colectivas e a dispensa de pagamento de custas e preparos implica que se saiba qual
é a causa que se vai intentar, e a requerente não indicou suficientemente essa causa, limitando-se a dizer que era para um recurso
de revisão.
Após ter sido concedido o apoio judiciário para o recurso, a requerente recorreu daquela sentença para este STA, tendo apresentado
as suas alegações de fls. 50 e seguintes, nas quais concluiu que a
sentença interpretou erroneamente o disposto nos arts. 7o e 15.o da
Lei no 30-E/2000 quando indeferiu o pedido de apoio judiciário e
que não colheu na sua fundamentação toda a prova carreada para
os autos nem ela está devidamente explicitada.
Neste STA, o Mo. Po. emitiu parecer nos termos do qual se deve
negar provimento ao recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir a questão de saber se
a decisão recorrida deve ser confirmada ou reformada.
O pedido de apoio judiciário deu entrada no tribunal de 1a Instância
em Maio de 2000.
Nessa altura, estava em vigor o Decreto-Lei no 387-B/87 de 29
de Dezembro e não a Lei no 30-E/00 de 20 de Dezembro.
Ora, nos termos do arto 7o, no 5, do DL 387-B/87, na redacção
da Lei no 16/96 de 3 de Setembro, não está prevista a atribuição
às sociedades do direito ao apoio judiciário na modalidade de pagamento dos serviços de advogado e de nomeação de patrono.
Logo, bem andou o Mo Juiz a quo em indeferir o requerimento
da recorrente nesta parte.
Quanto ao pedido de dispensa de preparos e de custas, entendeu
o M.mo Juiz a quo que a recorrente não indicou os elementos necessários com vista a apurar a causa judicial concreta para a qual
requereu o apoio judiciário, apenas tendo dito que pretendia interpor
recurso de revisão.
Este fundamento de sentença não foi impugnado no recurso, nem
podia sê-lo, precisamente porque a recorrente, no seu requerimento
inicial, disse apenas que pretendia interpor recurso de revisão, sem
concretizar que recurso era esse.
Pelo contrário, a recorrente, no recurso para este STA, veio suscitar
uma questão nova: a sentença não colheu, na sua fundamentação,
toda a prova carreada para os autos.
Como é óbvio, este STA somente se pode ocupar das questões
versadas na sentença recorrida e não pode tratar de questões novas.
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O que a recorrente tinha a fazer era demonstrar que as questões
tratadas pela sentença foram mal resolvidas. Como bem diz o Mo Po.,
os recursos têm por finalidade o reexame da decisão recorrida e não
podem suscitar questões novas não apreciadas pelo tribunal recorrido,
salvo se se tratar de questões de conhecimento oficioso, o que não
é o caso.
Assim a sentença recorrida não merece qualquer censura, improcedendo as conclusões das alegações.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com 75 euros de taxa de justiça e metade
de procuradoria (mas tem apoio judiciário para o recurso).
Lisboa, 29 de Janeiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Questões de direito privado. Falta de jurisdição dos tribunais
tributários.
Doutrina que dimana da decisão:
Nos termos do arto 4o, no 1, al. f), do ETAF, os tribunais
tributários não têm jurisdição para decidir uma questão
de estremas entre dois proprietários confinantes.
Recurso no 364/02-30. Recorrente: Maria Lizete Dias Avelino; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso Dr. Almeida
Lopes.

Neste STA, o Mo. Po. emitiu douto parecer nos termos do qual
se deve negar provimento ao recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Os factos são estes: MARIA MODESTA fez uma reclamação cadastral sobre estremas de dois prédios e essa reclamação foi atendida
pela Repartição de Finanças de Olhão; a impugnante não ficou contente com essa decisão e deduziu impugnação judicial; o tribunal
de 1a instância decidiu que a impugnante não tinha legitimidade para
impugnar e que o seu problema teria de ser resolvido nos tribunais
judiciais.
Decidiu bem o Mo Juiz a quo.
Como resulta das conclusões das alegações para este STA, o que
a recorrente controverte é o direito de propriedade, dizendo que
este direito ficará afectado com a procedência da reclamação feita
pela outra senhora.
Ora, se se discute propriedade entre dois particulares, não compete
aos tribunais tributários dirimir conflitos de propriedade entre as pessoas. Com efeito, nos termos do arto 4o, no 1, al. f), do ETAF, estão
excluídos da jurisdição fiscal os recursos e as acções que tenham por
objecto QUESTÕES DE DIREITO PRIVADO, ainda que qualquer
das partes seja pessoa de direito público.
Se a recorrente tem um litígio sobre estremas de propriedades,
só pode resolver esse litígio nos tribunais judiciais, como muito bem
disse o Mo. Juiz a quo.
Assim, seja por falta de legitimidade, seja por falta de jurisdição,
sempre a decisão recorrida não pode deixar de ser confirmada.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar o despacho recorrido.
Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Não se conformando com a decisão de deferimento da reclamação
cadastral 32/2001 feita por MARIA MODESTA GOMES AVELINO
GRAÇA, veio MARIA LISETE DIAS AVELINO, Residente em
Belo Romão, Moncarapacho, Olhão, deduzir impugnação judicial contra essa decisão da reclamação.
Por despacho de fls. 17, o Tribunal Tributário de Faro indeferiu
liminarmente a impugnação judicial pelo facto de a impugnação não
ter legitimidade para impugnar uma decisão dirigida a outra pessoa,
pelo que só pode resolver um eventual litígio nos tribunais judiciais.
Inconformada com este despacho, a impugnante recorreu para este
STA, tendo Apresentado as suas alegações de fls. 29 e 30, nas quais
concluiu que o direito de propriedade da recorrente é afectado pela
procedência do requerimento (de reclamação) e que tem interesse
na não procedência desse requerimento.
A Fazenda Pública contra-alegou, sustentando o despacho recorrido.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Matéria de facto e incompetência do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Versa matéria de facto o recurso em cujas conclusões das
alegações se questiona a prescrição o que implica a apreciação da questão de saber se a reclamação, particularmente
por se integrar no procedimento administrativo, esteve parada por facto não imputável ao contribuinte, pelo que a
competência para do mesmo conhecer cabe à Secção de
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo
e não a este Supremo Administrativo.
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Recurso n.o 1171/02. Recorrente: FERNANDO PATORNILHO RAMALHO; Recorrida: FAZENDA PUBLICA; Relator: EX.mo Juiz
CONSo. DR. ANTÓNIO PIMPÃO.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Fernando Patornilho Ramalho recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Leiria julgou improcedente a impugnação da liquidação de IVA.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1o - Nos termos do disposto no artigo 34o do CPT, que se aplica
à relação tributária subjacente aos presentes autos por força do disposto no artigo 297o do Código Civil, a obrigação tributária prescreve
no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na
lei.
2o - Após a entrada em vigor do Código de Processo Tributário,
em 1 de Julho de 1991, não ocorreu qualquer causa de interrupção
ou suspensão da prescrição.
3o - A obrigação tributária a que se referem os presentes autos
encontra-se, pois, prescrita desde 1 de Julho de 2001.
4o - Também a multa se encontra prescrita.
5o - De qualquer forma, tendo-se, como se fez na sentença recorrida,
dado como provado que o contribuinte exercia a actividade de comércio por grosso de calçado, era essa a substância económica a
que se havia de atender para determinar o seu regime de tributação.
É essa a solução perfilhada pelo artigo 11o, n.o 3, da LGT.
6o - Ao decidir de forma diferente, a sentença recorrida sobrevaloriza a forma em detrimento da substância dos factos e viola os
princípios de interpretação das normas jurídicas aplicáveis em direito
fiscal, nomeadamente o consignado no n.o 3 do artigo 11o da Lei
Geral Tributária.
7o - A sentença recorrida viola, entre outros, o disposto nos artigos 34o do CPT, aplicável por via do disposto nos artigos 297o do
C. Civil, 115o do CPCI e 11o, n.o 3, da Lei Geral Tributária.
O EMMMP pronuncia-se pelo provimento do recurso por se encontrar prescrita a dívida de IVA e a multa uma vez que se vem
entendendo que a prescrição pode ser conhecida em processo de
impugnação.
Acrescenta que se assim se não entender e nomeadamente que
a prescrição ainda não ocorreu então é de confirmar o julgado.
Pelo despacho de fls. 106 foi ordenada a notificação do recorrente
para se pronunciar sobre a eventual incompetência deste STA em
razão da hierarquia nada tendo dito.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
1. O impugnante na sua declaração de início da actividade declarou
que a actividade principal exercida era de ”sapataria”, e que o seu
código de actividade era o CAE 620330, com um volume de negócios
de 5000 contos e um volume de compras de 4000 contos.
2. Não obstante tal declaração, o impugnante vendia calçado por
grosso, tendo procedido à liquidação de IVA e sua dedução segundo
o regime normal de tributação.
3. O contribuinte entregou as declarações periódicas mod. B que
constam dos autos a fls. 24 e 25 cujo conteúdo se dá por integralmente
reproduzido.
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4. Com data de 3/7/1987, o contribuinte apresentou a declaração
de Alterações que consta de fls. 26, cujo conteúdo se dá por integralmente reproduzido;
5. Foi liquidada pela Repartição de Finanças de Alcobaça a quantia
de 669.208$00 a titulo de IVA, acrescida de 116.671$00 de juros compensatórios e multa no montante de 375.351$00, tudo perfazendo
o montante de 1.161.230$00.
3.1. A sentença recorrida depois de afirmar que o impugnante declarou uma actividade sapataria (CAE 620330), mas exerce outra a
de comércio por grosso de calçado (CAE 610730) pretendendo repercutir IVA nos seus clientes e efectuar a sua dedução acrescentou
que tal procedimento não lhe pode aproveitar uma vez que a Administração Tributária só pode conferir o imposto devido em função
da declaração de início da actividade prestada até porque é o contribuinte que sabe qual a actividade que vai exercer.
Ainda segundo a sentença em apreciação em função da declaração
prestada o impugnante ficou imediatamente integrado no regime especial de tributação dos pequenos retalhistas, conforme previsto nos
art o 60 a 68 do CIVA, até porque, podendo renunciar a este regime
de tributação (art o 63, n.o 1) o certo é que não o fez.
Deveria, ainda, o contribuinte abrangido pelo regime dos pequenos
retalhistas, se e quando emitir factura delas fazer constar, expressamente, a menção ”IVA - Não confere direito a dedução” (art.o 62
do CIVA) não podendo repercutir o imposto, nos termos do art.o 36o,
n.o 1, do CIVA, não tendo, que o liquidar.
Ao proceder como se estivesse abrangido pelo regime normal, enviando as declarações periódicas trimestrais e liquidando IVA nas
facturas que emitia e deduzindo o IVA suportado nas compras constitui-se sujeito passivo de IVA, por força do disposto no art.o 2, alínea c), do CIVA, o que a lei equipara a falta de entrega do imposto
[art.o 96, alínea b), em vigor ao tempo] pelo que quer a liquidação
de IVA quer a multa que lhe foi aplicada estão conformes com a
lei, nada havendo a censurar.
3.2. Nas conclusões 1a a 4a do presente recurso defende o recorrente
a prescrição do IVA liquidado e da multa nos termos do disposto
no artigo 34o do CPT por haver decorrido prazo superior a 10 anos
uma vez que após a entrada em vigor do Código de Processo Tributário, em 1 de Julho de 1991, não ocorreu qualquer causa de interrupção ou suspensão da prescrição pelo que a mesma prescrição
ocorreu desde 1 de Julho de 2001.
E nos termos do indicado arto 34o, n.o 1, do CPT a obrigação
tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto
estiver fixado na lei, acrescentando o no 3 que ”a reclamação, o recurso
hierárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem
a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado
por facto não imputável ao contribuinte durante mais de um ano,
somando-se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao
que tiver decorrido até à data da autuação”.
Importa, por isso, averiguar se qualquer dos processos mencionados
neste no 3 esteve parado por facto não imputável ao contribuinte
durante mais de um ano para que se possa afirmar a cessação da
interrupção da prescrição e determinar se ocorreu o prazo da respectiva prescrição com o somatório do tempo decorrido após a cessação da interrupção da prescrição e o que decorreu até à data da
autuação.
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Contudo e como se referiu no despacho de fls. 105 vo determinar
se a reclamação, particularmente por se integrar no procedimento
administrativo, esteve parada por facto não imputável ao contribuinte
implica apreciação de matéria factual não fixada na sentença recorrida.
Questiona-se, por isso, no presente recurso matéria factual para
cuja apreciação tem competência o TCA.
Com efeito estabelece o arto 21o, n.o 4, do ETAF que ”A Secção
de Contencioso Tributário (do STA) apenas conhece de matéria de
direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários
de 1.a Instância”.
Acrescenta o arto 32o, n.o 1, al. b), do mesmo diploma legal que
”compete à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhecer
dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a
instância, com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Completando esta linha de pensamento conclui o arto 41o, n.o 1,
al. a), do mesmo conjunto normativo que ”compete à Secção de Contencioso Tributário (do Tribunal Central Administrativo) conhecer
dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, salvo
o disposto na al. b) do no 1 do arto 32o”.
Em termos coincidentes com os preceitos acabados de enunciar
estabelece o arto 167o do CPT que ”das decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso, . . . a interpor . . . para a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo
se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso
. . . para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo”.
No mesmo sentido se pronuncia o arto 280o do CPPT.
Do exposto resulta que a competência para apreciar os recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe
ao STA ou à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo conforme os mesmos versem ou não, exclusivamente,
matéria de direito.
A apreciação da questão de saber se o processo de reclamação,
particularmente por se integrar no procedimento administrativo, esteve parada por facto não imputável ao contribuinte implica julgamento de matéria factual não fixada na sentença recorrida, donde
resulta que o recurso interposto não versa exclusivamente matéria
de direito.
Concluindo que o presente recurso tem por fundamento matéria
de facto a competência para do mesmo conhecer cabe à Secção de
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo e não a
este Supremo Tribunal Administrativo.
4. Nos termos expostos acorda-se em declarar este Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para julgar o presente recurso
sendo competente para do mesmo conhecer a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo.
Custas pelo recorrente fixando-se em 100 euros a taxa de justiça
e em 50% a procuradoria.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Mendes Pimentel — Vítor Meira.
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Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Execução de julgado. Juros indemnizatórios. Juros moratórios.
Doutrina que dimana da decisão:
Proferida decisão anulatória de uma liquidação, em processo
de impugnação judicial, o impugnante pode, em execução
do julgado, pedir juros indemnizatórios e (eventualmente)
moratórios que lhe sejam devidos, mesmo que a decisão
proferida no processo de impugnação não contemple tal
pagamento.
Recurso n.o 1306/02-30. Recorrente: IMO-R — Companhia Imobiliária, S.A.; Recorrida: Câmara Municipal de Matosinhos; Relator:
Ex.moJuiz Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. IMO-R — Companhia Imobiliária, S.A., com sede na Avenida
da Boavista, 1269/81, Porto, veio, por apenso a uns autos de impugnação, que correram seus termos perante o 1o Juízo do Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto, requerer a “declaração de inexistência de causa legítima de inexecução”, pedindo a restituição da
taxa indevidamente paga, bem como o “pagamento de juros de mora”
(vencidos e vincendos) desde a data do pagamento da referida taxa
até efectivo pagamento.
O M.mo Juiz daquele Tribunal decidiu declarar a inexistência de
causa legítima de inexecução, determinando o pagamento imediato,
pela Câmara Municipal de Matosinhos à requerente da quantia de
Esc. 277.332.614$00, mais juros moratórios, à taxa legal, desde o prazo
de execução espontânea do presente julgado até efectivo e integral
reembolso.
Mas considerando que o dito pedido de juros de mora desde o
pagamento até ao termo do prazo de execução voluntária do julgado
será de qualificar mais exactamente como pedido de juros indemnizatórios, reconheceu e decidiu todavia que tais juros não são devidos,
por isso que os mesmos (juros indemnizatórios) não foram pedidos
no processo de impugnação.
Inconformada, a requerente interpôs recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
A sentença ora impugnada não reconheceu que a sua execução
devia abranger o pagamento dos juros de mora à taxa legal devida
por parte do Município de Matosinhos desde o momento em que
recebeu indevidamente a quantia de 277.332.614$00 pela liquidação
ilegal da taxa municipal de urbanismo.
A decisão do ilustre juiz a quo fundamenta-se em não ter sido
pedida a condenação em juros de mora a quando o processo de impugnação da taxa, mas apenas em execução de sentença.
Não é, porém, possível, nos termos do art. 104o do CPPT cumular
o pedido de impugnação com a acção de condenação em responsabilidade aquiliana.
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Razões de economia processual aconselham a que seja possível
em instituto de execução de sentença pedir que se inclua a declaração
dos juros de mora como modo de execução correcto do julgado.
Acresce que a reconstituição da situação hipotética “actual” que
existiria se o acto ilegal anulado ex tunc não tivesse sido praticado,
inclui certamente as quantias que são os juros de mora à taxa legal.
O pagamento dos juros deve estar incluído no dever de repristinação
dos efeitos decorrentes da anulação ex tunc do acto impugnado.
Se tal assim se não entender, a obrigação do pagamento dos juros
está certamente incluída no dever mais amplo da execução de sentença
e de praticar todos os actos jurídicos necessários para o efeito de
reconstituição da situação hipotética actual, como o reconhece a moderna doutrina administrativa.
Deve, pois, a sentença ora impugnada ser revista no ponto em
que especificamente recusou reconhecer o pagamento dos juros de
mora desde o momento em que a quantia da taxa de urbanização
- 277.332.614$00 - entrou nos cofres do Município de Matosinhos.
Contra-alegou a recorrida (Câmara Municipal de Matosinhos), pedindo a confirmação do julgado.
O EPGA defende o improvimento do recurso, por estarem em
causa apenas juros moratórios. Concede, porém, que se estiver em
causa a data fixada na sentença a partir da qual são devidos juros
moratórios, então, e nessa parte o recurso merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
No processo de impugnação judicial n.o 58/99 deste Juízo e Secção
a aqui requerente pediu a anulação da liquidação de 277.332.614$00,
a título de Taxa Municipal de Urbanização efectuada pela CMM.
Por sentença proferida nesses autos em 14/02/00 foi julgada procedente tal impugnação e anulado o acto impugnado.
A decisão referida em 2. não foi objecto de qualquer recurso.
Não tendo sido dado cumprimento à dita decisão, a ora requerente
solicitou à CMM, em 30/07/01, a execução da mesma.
Na falta de qualquer resposta ao requerimento contido em 4., foi
apresentado o presente incidente de execução de sentença em
08/11/01.
3. Sendo estes os factos, vejamos agora o direito.
Vejamos primeiro, nos seus precisos termos, a decisão proferida
pelo M.mo Juiz.
Decidiu ele o seguinte:
Declarar a inexistência de causa legítima de inexecução.
Determinar o pagamento imediato pela Câmara Municipal de Matosinhos à requerente:
Da soma de 277.332.614$00;
Dos juros moratórios, à taxa legal, desde o termo do prazo da
execução espontânea do presente julgado até efectivo e integral
reembolso.
Quer isto dizer, face aos termos do recurso, que estão apenas em
causa os juros (moratórios ou indemnizatórios, já veremos) eventualmente devidos desde a data do pagamento, por parte da recorrente,
da taxa respectiva, até ao “termo do prazo da execução espontânea
do julgado”, para utilizar as precisas palavras da sentença recorrida.
Assim, e no tocante aos restantes segmentos da decisão recorrida,
esta tornou-se caso julgado.
Vejamos então.
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O EPGA fundamenta a sua tese na base de que estão apenas em
causa juros moratórios, pelo que, no seu entender, a sentença não
merece censura, pelo menos na sua globalidade.
Que dizer?
Pois bem.
Isto seria possivelmente assim se estivessem em causa juros
moratórios.
Mas não é esse o entendimento que temos da pretensão da
recorrente.
Na verdade, a recorrente chama juros moratórios àquilo que deve
ser entendido como juros indemnizatórios.
Tese que aliás o M.mo Juiz defendeu.
Mas não os considerou porque não foram pedidos na impugnação.
Será assim? Entendemos que não.
A recorrente fundamenta a sua pretensão com base nos artos. 7o,
n.os 1 e 4, e 8o, ambos do DL n. 256-A/77, de 17/6.
Porém, a pretensão da recorrente haverá de ser solucionado também
com base no CPT.
Vejamos.
Dispõe o art. 43o, n.o 1, da LGT “São devidos juros indemnizatórios
quando se determine, em reclamação graciosa ou impugnação judicial,
que houve erro imputável aos serviços de que resulte pagamento da
dívida tributária em montante superior ao legalmente devido”.
Comentando, escreve Jorge de Sousa (1), acerca do referido art. 43o
da LGT:
“Esta generalizada alteração de redacção das normas que prevêem
juros compensatórios motivados por erros imputáveis aos serviços parece dever ser interpretada no sentido de se deixar de exigir que
a demonstração da existência do erro e da sua imputabilidade aos
serviços seja feita no processo gracioso ou judicial em que é decidida
a anulação, possibilitando que a afirmação deste direito em qualquer
tipo de processo, designadamente em processo de execução de julgado
anulatório ou em acção para reconhecimento de um direito”.
E se é certo que este autor nos dá conta de alguma jurisprudência
deste STA que se inclinava para uma resposta diversa a esta questão,
não é menos verdade que ultimamente a jurisprudência deste Alto
Tribunal vem manifestando uma alteração jurisprudencial.
Os acórdãos deste STA de 19/2/01 (rec. n.o 26.608) e de 20/2/02
(rec. n.o 26.669) vão no sentido da posição defendida por aquele
Autor. E o primeiro daqueles acórdãos trata exaustivamente do tema,
concluindo no apontado sentido.
Brevitatis causa, diremos desde já que é esse também o nosso
entendimento.
Entendimento que sai reforçado pelos arts. 100o e 102o do CPPT.
Dispõe aquele primeiro normativo:
“A administração tributária está obrigada, em caso de procedência
total ou parcial da reclamação, impugnação judicial ou recurso a favor
do sujeito passivo, à imediata e plena reconstituição da legalidade
do acto ou situação objecto do litígio, compreendendo o pagamento
(1) “Problemas Fundamentais do Direito Tributário, in Juros das Relações Tributárias
(Vislis Editores), pág. 165.
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de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do
prazo da execução da decisão.”
E o art. 102o estatui:
“1. A execução das sentenças dos tribunais tributários e aduaneiros
segue o regime previsto para a execução das sentenças dos tribunais
administrativos.
“2. Em caso de a sentença implicar a restituição de tributo já pago,
serão devidos juros de mora, a pedido do contribuinte, a partir do
termo do prazo da sua execução espontânea.”
Da conjugação de todos estes diplomas, afigura-se-nos razoável
concluir que o legislador pretende “reconstituir a situação que actualmente existiria se o acto ilegal não tivesse sido praticado”.
Da anulação do acto de liquidação, resulta o dever para a administração de reconstituir a situação anterior à prática do acto ilegal,
mais o pagamento de juros indemnizatórios e eventualmente juros
de mora.
E tal restituição decorre assim directamente da lei sem necessidade
de uma decisão declarativa.
Dir-se-á, porém, e com razão, que a decisão anulatória foi proferida
na vigência do CPT, e não da LGT.
Mas a solução será igual, pois entendemos que o art. 145o do CPT
deve ser interpretado à luz desta doutrina.
Tem assim o recorrente direito a juros indemnizatórios, calculados
entre a data em que pagou a taxa em causa (que não vem fixada
no probatório da sentença) e o termo do “prazo da execução espontânea do julgado”.
Para determinar isto, importa determinar a data em que a recorrente
pagou a taxa em causa (que não vem, como se disse, fixada no probatório da sentença).
E porque está assim em causa matéria de facto, e este Supremo
Tribunal não pode substituir-se ao tribunal recorrido, devem os autos
regressar ao tribunal recorrido, a fim de ser proferida nova decisão.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a decisão recorrida - no segmento sob recurso - e ordenando-se a baixa dos autos à 1a instância, no sentido de ser proferida
decisão que tenha em conta o que acima vai dito.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo Madureira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Recurso n.o 1350/02, em que são recorrente Manuel José Ferreira
de Lemos da Silva Reis, recorrida Fazenda Pública e de que foi
relator o Ex.mo Conso. Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Manuel José Ferreira de Lemos da Silva Reis requereu, ao abrigo
do disposto na al. a) do no 1 e no no 2 do artigo 669.o do C. P.
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Civil, relativamente ao acórdão deste S.T.A., a fls. 150 e seguintes,
que lhe negou provimento ao recurso que havia interposto da sentença,
a fls. 113/114, que lhe julgou improcedente a reclamação deduzida,
o esclarecimento e reforma daquela nos termos que assim se anunciam:
”1) O douto acórdão veicula a seguinte obscuridade que deverá
vir esclarecida: não são direitos e interesses legítimos do executado
afectados pelo despacho de revisão de garantias constitucionais do
processo criminal, designadamente o direito à presunção de inocência
e ao silêncio em matéria criminal, a estrutura acusatória e contraditória
do processo criminal, o princípio do juiz natural, o processo equitativo
e o principio do ne bis in idem?
2) O douto acórdão veicula a seguinte ambiguidade que deverá
vir esclarecida: visando a oposição fiscal a extinção da execução e
pretendendo o recorrente, antes, a suspensão da reversão contra si
enquanto não for definitivamente julgado o processo crime que o
mesmo Estado lhe move pelos mesmos factos, como poderá a oposição
fiscal constituir o meio adequado a esse desiderato?
3) Em conformidade com o esclarecimento daqueles que, sempre
ressalvada melhor opinião e o devido respeito, constituem manifestos
lapsos, o acórdão deverá vir reformado em conformidade.”
A Fazenda Pública não respondeu.
O Ex.mo Magistrado do M.o P.o, junto deste S.T.A., opinou no
sentido do indeferimento do pedido do esclarecimento e reforma.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
O artigo 669o, n.o 1, al. a), do C. P. Civil dispõe que qualquer
das partes pode requerer no tribunal que proferiu a decisão o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha.
Por sua vez o n.o 2, al. a), daquela disposição legal, refere que
é lícito a qualquer das partes requerer a reforma da sentença quando
tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma
aplicável ou na qualificação jurídica dos factos.
É igualmente lícito requerer a reforma da sentença, nos termos
da alínea b), quando constem do processo documentos ou quaisquer
elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa
da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em
consideração.
Segundo Alberto dos Reis (C.P.C. Anot., vol.V, pág. 151) ”a sentença é obscura quando contem algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes. Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer;
no outro hesita-se entre dois sentidos diferentes e porventura opostos”.
Ora o requerente limita-se a afirmar que o acórdão em análise
padece de obscuridade e ambiguidade mas não esclarece onde se
situa a sua ininteligibilidade nem as razões que o levam a concluir
que pode levar a interpretações diferentes e porventura opostas.
De resto, as questões que formula apenas traduzem a sua inconformação com o decidido; não é, porém, esse o escôpo do pedido
de esclarecimento previsto na citada disposição legal, pois que não
se destina a invocar eventuais erros de julgamento com vista à alteração
do julgado.
De qualquer modo, sempre se dirá que o dito acórdão não só
não é obscuro como também não é ambíguo.
Daí que seja de indeferir o pedido de esclarecimento.
O mesmo se diga quanto ao pedido de reforma.
7
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Na verdade, o acórdão reformando não incorreu em lapso manifesto, em qualquer das vertentes previstas na lei, sendo certo ainda
que, mais uma vez, o requerente, para além da mera afirmação de
que enferma de manifestos lapsos, não concretiza nem esclarece em
que consistiram os vícios desse tipo, nomeadamente, quanto à determinação da norma aplicável, à qualificação jurídica dos factos ou
à desconsideração de quaisquer documentos ou elementos do processo, tudo como se exige no no 2, alíneas a) e b), do artigo 669o
do C.P.C.
Termos em que se indefere o pedido de esclarecimento e reforma
do acórdão.
Custas pelo requerente, fixando-se a taxa de justiça em E 95.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Ernâni Figueiredo — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Execução fiscal. Questões novas. Força de caso julgado formal.
Credor garantia real. Falta de citação do credor com garantia real.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Só as questões resolvidas pelo tribunal recorrido poderão
ser objecto de reexame em face da acepção de que os
recursos visam em geral, e com excepção das questões
de conhecimento oficioso, modificar as decisões recorridas que não apreciar questões não decididas pelo tribunal a quo.
2 — A crise da força de um caso julgado de uma decisão
que ordena uma formalidade processual que já havia
no processo sido ordenada e realizada surde do facto
de ter havido essa mesma repetição, pois a lei considera
a nova decisão ineficaz (art. 675o do CPC), insusceptível,
portanto de gerar, ela própria, autoridade de caso julgado.
3 — A falta de citação do credor com garantia real não determina a anulação da venda efectuada quando o exequente não haja sido o exclusivo beneficiário da mesma.
Recurso n.o 1511/02-30. Recorrente: Agostinho Rebelo Ferreira; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso. Dr. Ernâni
Figueiredo.
Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformado com o acórdão do TCA que negou provimento ao
recurso, confirmando a decisão do TT de 1.a Instância que havia
julgado improcedente o incidente de nulidade de falta de citação
nos autos de execução fiscal em que era exequente a Caixa Geral

de Depósitos, Crédito e Previdência, veio Agostinho Rebelo Ferreira
recorrer concluindo a sustentar que:
- o Rte. é titular de hipoteca registada sobre o imóvel objecto
da venda, desde 10.10.95, e também titular de penhora sobre o referido
imóvel, registada desde 07.09.98, não foi citado no processo, o que
prejudicou a sua posição no processo e originando o degradamento
do preço da venda e a insolvabilidade do seu crédito, pois o preço
da venda é demasiado baixo para o valor do imóvel;
- arguiu a nulidade da falta de citação antes (no próprio dia) do
acto de venda, tendo sido foi informado pelo Chefe da Repartição
de Finanças que procedia à venda que esta seria adiada, sendo que
após a sua saída procedeu-se à venda, uma hora após a hora marcada;
- a citação do credores tem em vista permitir-lhes acompanhar
a praça, além de reclamarem os créditos respectivos, para poderem
providenciar para que não ocorra um degradamento do preço da
venda, e em consequência, a insolvabilidade do crédito;
- a falta de citação é pois nulidade insanável nos termos dos art.
321 o do CPT, 165o, n.o 4, 195o a 198o e 201o e segs. e ainda 864o
do CPC, e bem assim do art. 165o, n.o 1, al. a), do actual CPPT;
-foi proferido despacho em 21.03.2000, mandando cumprir o art.
321o do CPT , a que não foi dado cumprimento, o que também
é nulidade insanável;
- a decisão ora em recurso viola as normas legais referidas, bem
como o interesse da segurança e estabilidade das vendas executivas,
bem como o despacho ordenando o cumprimento do art. 321 o do
CPT que constitui caso julgado formal nos termos do art. 672o do
CPC, e não tendo qualquer fundamento, viola ainda o disposto no
art. 668o, n.o 1, als. a), h) e c) do C PC;
- deve anular-se ou revogar-se a decisão em recurso e declarar-se
verificada a nulidade insanável da falta de citação, ordenando-se a
anulação de todos os posteriores actos processuais.
Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso não
merece provimento pois o Rte. não tinha legitimidade (por não ter
interesse em agir, legalmente tutelado) para arguir a nulidade por
falta da sua citação porque, não se tendo aberto, ainda então, o prazo
para reclamar créditos (cfr. art. 321o do CPT), aquela falta não prejudicava os seus interesses -.e só havendo possibilidade desse prejuízo
é que a falta da citação é nulidade [cfr. o art. 251 o, n.o 1, al. a),
CPT].
O acórdão recorrido entendeu que do probatório resultou e sem
qualquer impugnação do Rte. que a penhora foi feita em 28/05/93,
o cumprimento do art. 321o do CPT foi ordenado em 09/11/93, a
penhora do Rte. só foi registada em 07/09/98, pelo que não podia
nem devia ter sido citado pessoalmente nos termos e para os efeitos
do art. 321o do referido código. O Rte. como ele próprio alegou,
teve conhecimento da venda na ”véspera” desta e assim teve a possibilidade de exercer os seus direitos naquele acto, de onde, estaria
em tempo de poder reclamar os seus créditos no respectivo processo.
Cumpre decidir.
Face à não impugnação e a não haver lugar à alteração da matéria
de facto fixada no tribunal recorrido, dá-se a mesma como assente
por efeito da remissão imposta nos arts. 713o, n.o 6, 726o, 749o e
762o, n.o 1 do CPC.
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Vem arguida a nulidade do acórdão recorrido por o mesmo não
ter qualquer fundamento, a qual não procede, obviamente, perante
o que se segue.
Questionando-se nos autos se existe invalidade processual por efeito
da omissão da citação do recorrente, credor titular de hipoteca registada sobre um imóvel objecto de venda, desde logo é de assinalar
que este se alheou do fundamento do acordão recorrido, nada opondo
ao argumento que aquele extrai da circunstância de o momento da
ocorrência do acto previsto no art. 321o do CPT (9.11.93) ter sido
anterior a acto ( registo da penhora de 7.9.98 ) susceptível de conferir
legitimidade ao recorrente como citando na qualidade de credor com
garantia real.
Assim sendo, permanece inatacada a asserção do aresto de que
o recorrente não podia nem devia ter sido citado pessoalmente nos
termos e para os efeitos do art. 321o do CPT, a qual constitui, na
economia da peça, o seu núcleo fundamentante.
Quanto a pontos de facto (3 a 6 das conclusões das alegações)
estes pretendem introduzir questões não decididas pelo tribunal recorrido ,o que afecta o seu conhecimento porque só as questões resolvidas por este tribunal poderão ser objecto de reexame (1) em
face da acepção de que os recursos visam em geral, e com excepção
das questões de conhecimento oficioso, modificar as decisões recorridas que não apreciar questões não decididas pelo tribunal a quo.
Da alusão ao incumprimento do despacho que veio mandar repetir,
em 21.3.2000, a ordem de cumprimento do art. 321o do CPT, pretensamente ofensivo de caso julgado formal, já se conhecerá, embora
subsista o mesmo alheamento da questão pela instância, por causa
do carácter oficioso do apelado caso julgado, mas em adição restrita
a este.
Com efeito, a crise da força de um caso julgado de uma decisão
que ordena uma formalidade processual que já havia no processo
sido ordenada e realizada surde do facto de ter havido essa mesma
repetição, pois a lei considera a nova decisão ineficaz (art. 675o do
CPC) (2), insusceptível, portanto de gerar, ela própria, autoridade
de caso julgado.
Se por estes lados já se levanta obstáculo à pretensão da recorrente,
o mesmo se dirá quanto à pretensão de ver anulada a venda, relativamente à norma do no 3 do art. 864o do CPC, que se revela
aplicável à situação, ex vi da al. f) do art. 2o do CPT.
O preceito dispõe que a falta de citação dos credores nas condições
do recorrente não importa a anulação das vendas efectuadas das quais
o exequente não haja sido exclusivo beneficiário, que é a situação dos
autos, em que com a exequente FaPa concorre outro beneficiário o
próprio comprador. E para o efeito em causa é de considerar que
a pessoa deste, como também de qualquer outro credor que viesse
a ser pago pelo produto da alienação, retiraria o exclusivo ao benefício
do exequente (3).
Assim, a falta de citação do credor com garantia real não determina
a anulação da venda efectuada quando o exequente não haja sido
o exclusivo beneficiário da mesma, sendo que nesse efeito, consequente da arguição de nulidade, não poderia a pretensão triunfar.
(1) Cf. Ac do TPleno da 1a Secção de 18.4.89, em AD 336/1533.
(2) Cf. Manuel Andrade, Noções Elementares de Processo Civil, I, p. 296.
(3) Cf., neste aspecto, Manual de Acção Executiva, Lopes Cardoso, 3.a ed., p. 501.
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Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Ernâni Figueiredo (relator) — Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IVA. Reclamação para a Comissão de Revisão da Matéria
Tributável. Termo do efeito suspensivo procedimental. Decisão da comissão.
Doutrina que dimana da decisão:
Na reclamação para a comissão de revisão da matéria tributável, deduzida nos termos dos arts. 84o e segs. do CPT,
se não há na decisão do referido órgão alteração de qualquer
direito, interesse legítimo ou obrigação do destinatário que
peça ser levada ao seu conhecimento, não se explica nem
sequer a exigência de notificação do mesmo e muito menos
que o acto complementar seja havido como condição de
eficácia (subjectiva ou objectiva) do acto notificado quanto
ao termo do efeito suspensivo procedimental.
Recurso n.o 1513/02. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Altenino José Gomes; Relator: Ex.mo Juiz Conso. Dr. Ernâni Figueiredo.
Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a sentença do TT de 1.a Instância de Lisboa
que julgou procedente a impugnação deduzida por Altenino José Gomes contra a liquidação de IVA e juros compensatórios referente
aos anos de 1993 e 1994, no montante de 608.311$00, veio o Representante da FaPe recorrer, concluindo a sustentar que:
- o efeito suspensivo da liquidação, atribuído por lei à reclamação
para a comissão de revisão prevista no art. 84o do CPT, reportava-se
nos termos do art. 90o do mesmo código, ao período que decorria
até à decisão da reclamação;
- face ao regime aplicável à questionada reclamação para a comissão,
que constava dos arts. 84o e segs. do CPT, não poderá concluir-se
que o referido efeito suspensivo deveria ser observado até à notificação
da respectiva decisão;
- tendo a liquidação em causa sido efectuada em data manifestamente posterior àquela em que se realizou a reunião da comissão
de revisão que apreciou a reclamação e não obstante a notificação
da decisão respectiva ter ocorrido em momento ulterior, mostra-se
observado o efeito suspensivo previsto no mencionado art. 90o então
vigente;
- face à evidente desconformidade do entendimento manifestado
na decisão recorrida com os termos deste último preceito, não ocor-
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rendo a ilegalidade apontada ao acto em causa, deverá a sentença
recorrida ser revogada, com as legais consequências.
Contra-alegou o recorrido a sustentar que a notificação das decisões
da Administração é um preceito constitucional que informa e conforma também o conteúdo do vertido no art. 90o do CPT, sendo
que esta norma não é excepcional, face aos arts. 268o, n.o 3, da CRI?
e 21 o, n.o 2, do CPT. A não notificação da decisão da Comissão
de Revisão é ilegal e inconstitucional por violar os direitos e interesses
legalmente protegidos do cidadão contribuinte, pelo que deverá ser
mantida a decisão recorrida.
O Ex.mo Magistrado do MoPo é de parecer que o recurso merece
provimento, na medida em que do art. 90o do CPT e tendo em conta
que, no caso dos autos, a decisão da comissão não é susceptível de
impugnação (art. 89o daquele código), a notificação da decisão da
comissão não pode ser tida como condição de eficácia da decisão,
por isso a omissão da notificação é, no concreto caso dos autos, mera
irregularidade.
A sentença recorrida entendeu que apesar de o art. 90o do CPT
não referir a notificação da decisão da comissão de revisão não seria
de concluir que cessava o efeito suspensivo da reclamação e fazendo
um apelo à uniformidade do sistema, verificou-se ser genérica a exigência da notificação dos actos como condição de eficácia, pelo que
também o seria para a decisão da comissão de revisão. Entendeu
pois a sentença que o efeito suspensivo da reclamação para a comissão
de revisão só cessava quando a decisão da mesma adquirisse eficácia
através da sua notificação ao contribuinte.
Cumpre decidir.
Face à não impugnação e a não haver lugar à alteração da matéria
de facto fixada no tribunal recorrido, dá-se, a mesma como assente
por efeito da remissão imposta nos arts. 713o, n.o 6, 726o, 7490 e
7620, n.o 1, do CPC.
Discute-se a legalidade de uma liquidação tributária que se suportou
numa decisão da comissão de revisão da matéria colectável não notificada ao interessado, cabendo determinar se tal falta de notificação
acarretou a violação do efeito suspensivo legalmente previsto para
a reclamação para aquele orgão no art. 90o do CPT.
O texto do preceito refere apenas que a reclamação para a comissão
de revisão tem efeito suspensivo até à sua decisão, enquanto que em
outros lugares a lei, quando intenta referir-se ao relevo a conferir
à notificação dos actos tributários, fá-lo expressamente, como ocorre
no art. 123o/, alíneas b) e e ) do citado diploma.
Será o primeiro sinal (o literal) de que a decisão é objectivamente
eficaz para fazer cessar o efeito suspensivo do procedimento, independentemente da sua notificação ao destinatário.
O que não aparece contrariado no campo da função de garantia
constitucional dos interessados que o art. 268o, n.o 3, da CR assinala
à notificação, porquanto este preceito não deixa, quando sujeita os
actos administrativos a notificação, de remeter para a forma prevista
na lei, dando assim relevo à normação da lei ordinária.
E depois, quando se indague a ratio júris do preceito, não se enxerga
qual a relevância de um acto, a notificação ao interessado, que, operando como requisito de eficácia ou de oponibilidade subjectiva dos
actos comunicados aos respectivos interessados (1), não encontra lugar
de aplicação na situação regida pelo referido art. 90o.
No acto comunicado não há qualquer imposição dirigida ao in(1) Cf. notas aos Arts. 66o e 132o do Código do Procedimento Administrativo, na obra
do mesmo nome, de Esteves de Oliveira e outros.
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teressado que ele tenha que cumprir e se há uma modificação de
direitos ou interesses legalmente protegidos que àquele importem,
a mesma não convoca meios de reacção administrativa e judicial,
pois o art. 89o do CPT proscreve a impugnabilidade autónoma das
decisões das comissões, reservando para a reclamação ou impugnação
do acto tributário de liquidação a invocação de qualquer ilegalidade
de que enferme a fixação da matéria colectável..
Assim, se não há alteração de qualquer direito, interesse legítimo
ou obrigação do destinatário que peça ser levada ao seu conhecimento,
não se explica nem sequer a exigência de notificação e muito menos
que o acto complementar seja havido como condição de eficácia (subjectiva ou objectiva) do acto notificando quanto ao termo do efeito
suspensivo procedimental.
Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga a
sentença recorrida, remetendo-se os autos à 1.a instância para serem
conhecidos os demais fundamentos da impugnação.
Custas a considerar a final.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Ernâni Figueiredo (relator) — Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Impugnação judicial. Emolumentos notariais. Sua natureza.
Directiva 69/335/CEE. Escritura pública de constituição de
propriedade horizontal.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Os emolumentos notariais são taxas.
II — Os emolumentos notariais apurados, por aplicação do
art. 5o da Tabela de Emolumentos anexa ao Código do
Notariado, aprovado pelo DL 397/83, pela celebração
de uma escritura de constituição de propriedade horizontal, não estão abrangidos pela proibição ditada pela
Directiva 69/335/CEE, na redacção da Directiva 85/303/CEE.
III — Tais emolumentos (taxas) não ofendem o princípio da
proporcionalidade.
Recurso n.o 1559/02. Recorrente: SOTOMAR - Empreendimentos
Industriais e Imobiliários, SA. Recorrida: Fazenda Pública. Relator:
Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. SOTOMAR - Empreendimentos Industriais e Imobiliários, SA,
com sede em Meladas, Mozelos, Santa Maria da Feira, impugnou
judicialmente a liquidação de emolumentos notariais, efectuada pelo
1o Cartório Notarial de Santa Maria da Feira.
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Alegou vícios de violação de lei (violação de lei constitucional e
comunitária).
A Mm. Juíza do Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro
julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal.
Nas respectivas conclusões da alegações de recurso, defende a inconstitucionalidade orgânica e formal do art. 5o da Tabela de Emolumentos anexa ao Código do Notariado (já que se trata de um imposto
e não de uma taxa), violação de Directivas Comunitárias - Directivas
n.os 69/335/CEE e 85/303/CEE, e violação do princípio da proporcionalidade.
Indica como normas violadas a Directiva 69/335, do Conselho, de
17 de Julho de 1969, na redacção que lhe foi dada pela Directiva
85/303/CEE, do Conselho de 10 de Junho de 1985, e arts. 18o, 103o,
2, e al. i) do n.o 1 do art. 165o da CRP.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA não apresentou o seu parecer, por ter entretanto decorrido o prazo previsto no art. 289o do CPPT.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
No dia 24 de Julho de 1998, por ocasião da celebração de escritura
pública de constituição de propriedade horizontal, a impugnante foi
debitada pelo 1o Cartório Notarial de Santa Maria da Feira pela
quantia de 8.262.000$00, correspondente a acréscimo de emolumentos
sobre inscrições de valor determinado.
Tal montante foi apurado através da aplicação do art. 5o da Tabela
de Emolumentos anexa ao Código de Notariado, aprovado pelo
DL 397/83, de 2/11, substituída pela Tabela anexa ao DL 397/83,
de 2/11, com as alterações introduzidas pelas Portarias 378/87, de
5/5, 575/89, de 26/7 e 1046/91, de 12/10, e DL 227/94, de 8/9.
O montante de 8.262.000$00 foi pago pela impugnante em 24/7/98.
A presente impugnação foi instaurada em 20/10/98.
3. Está em causa a conformação ou não do art. 5o da Tabela de
Emolumentos anexa ao Código do Notariado a preceitos constitucionais e comunitários.
Os emolumentos (”acréscimo de emolumentos sobre actos de valor
determinado) reportam-se à constituição de propriedade horizontal.
Importa agora, e desde já, determinar se os emolumentos notariais
são impostos ou são taxas.
O que são os emolumentos notariais?
Importa qualificá-los.
Que se trata de uma receita estadual parece-nos pacífico.
Na verdade, os emolumentos notariais constituem receita estadual,
pois foram cobrados pelo Cartório Notarial, que é um serviço público
dependente da Administração Central do Estado, no exercício das
suas funções públicas, e visando o financiamento de despesas públicas.
Mas será que têm natureza de receita tributária?
O Acórdão deste Supremo Tribunal de 21/6/95 (rec. 19.054) teve
ocasião de abordar esta questão, no tocante aos emolumentos do
registo comercial, de natureza idêntica aos emolumentos notariais,
em termos que suscitam a nossa concordância.
Escreveu-se no citado aresto:
”Tem-se definido tributo como toda a prestação patrimonial estabelecida por lei a favor de uma entidade que tem a seu cargo o
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exercício de funções públicas, com o fim imediato de obter meios
destinados ao seu financiamento.
”Ou, ainda, como toda a imposição coercitiva em dinheiro que
o Estado arrecada, por força e na forma de lei.
Incluem-se neste conceito, entre outras, e como principais categorias, tanto os impostos como as taxas (cfr. Alberto Xavier in Manual
de Direito Fiscal, I, pág. 35; Nuno Sá Gomes, in C.T.F. n. 304-306,
pág. 85, e Ac. do STA de 7/6/89, Rec. 5580, e doutrina ali citada).
É costume distinguir, numa perspectiva jurídica, as receitas estaduais, entre as de direito público, obtidas por força do ius imperii
ou ius tributandi do Estado, por isso receitas coactivas, e as de direito
privado obtidas mediante processos ao alcance de qualquer particular,
portanto receitas voluntárias, incluindo nas primeiras as taxas e os
impostos e nas segundas os empréstimos e as receitas patrimoniais
(cfr. Ac. desta Secção de 17/5/95, rec. 19.053.”
E como distinguir as receitas das taxas e estas dos impostos?
Vejamos então.
A definição de imposto é pacífica.
Teixeira Ribeiro, in Lições de Finanças Públicas, 5a edição, a
págs. 258, define-o como uma prestação pecuniária, coactiva e unilateral,
sem o carácter de sanção, exigida pelo Estado com vista à realização
de fins públicos.
Diogo Leite de Campos, no seu Direito Tributário, a págs. 22, define-o como uma prestação patrimonial, integrada numa relação obrigacional, imposta por lei a um sujeito, a favor de uma entidade que
exerça funções públicas, com o fim de satisfazer os seus objectivos próprios, e sem carácter de sanção.
Nuno de Sá Gomes, no seu Manual de Direito Fiscal, Volume I,
1995, a págs. 59, define-o como prestação patrimonial definitiva positiva
e independente de qualquer vínculo anterior, definitiva e unilateralmente
ou não sinalagmática, estabelecida pela lei a favor de entidades que
exerçam funções públicas e para satisfação de fins públicos, que não
constituam sanção de actos ilícitos.
Com este último Autor, podemos dizer que se trata de:
a) uma prestação patrimonial positiva;
b) independente de qualquer vínculo anterior;
c) definitiva;
d) unilateral ou não sinalagmática;
e) estabelecida por lei;
f) a favor de entidade que exerça funções públicas;
g) para satisfação de fins públicos;
h) que não constitua sanção ou prevenção de actos ilícitos.
E como definir a taxa?
O conceito de taxa tem sido objecto de longa elaboração doutrinal
e jurisprudencial.
Teixeira Ribeiro, na Revista de Legislação e Jurisprudência, n.o 112,
pág. 294, define-a como a quantia coactivamente paga pela utilização
individualizada de bens semi-públicos, ou como o preço autoritariamente
fixado de tal utilização.
E o parecer da Procuradoria-Geral da República, de 15 de Dezembro de 1992, in Diário da República, 2a Série, de 4/6/93, reproduzindo o Parecer n. 64/80, bem como o Acórdão deste STA, de
10/2/83 (in Acórdãos Doutrinais, n. 257, pág. 579), defendem ser a
taxa o preço autoritariamente estabelecido, pago pela utilização individual
de bens semi-públicos, tendo a sua contrapartida numa actividade do
Estado ou de outro ente público, especialmente dirigida ao obrigado
ao pagamento.

202
Segundo Alberto Xavier, in Manual de Direito Fiscal, págs. 42 e
43, as taxas individualizam-se, no terreno mais vasto dos tributos, por
revestirem carácter sinalagmático, não unilateral, o qual, por seu turno,
deriva funcionalmente da natureza do acto constitutivo das obrigações
em que se traduzem e que consiste ou na prestação de uma actividade
pública, ou na utilização de bens do domínio público, ou na remoção
de um limite jurídico à actividade dos particulares.
Para Sousa Franco, in Finanças Públicas e Direito Financeiro,
págs. 491 e ss., a taxa é uma prestação tributária (ou tributo) que pressupõe ou dá origem a uma contraprestação específica, resultante de
uma relação concreta (que pode ser ou não de benefício) entre o contribuinte e um bem ou serviço público.
Em suma, temos como elementos essenciais do conceito de taxa:
prestação pecuniária imposta coactiva ou autoritariamente; pelo Estado ou outro ente público; sem carácter sancionatório; utilização
individualizada, pelo contribuinte, solicitada ou não; de bens públicos
ou semi-públicos; com contrapartida numa actividade do credor especialmente dirigida ao mesmo contribuinte - Acórdão do STA de
2/3/94 - rec. 17.363 - in Ap. DR de 28/11/96, págs. 794 e segs.
Ora, posto isto, e pondo em cotejo as definições atrás expostas,
devemos concluir que os emolumentos notariais são taxas e não
impostos.
No caso traduzem a actividade administrativa de prestação de um
serviço.
Que, no dizer de Alberto Xavier (obra citada, págs. 49-50), por
se destinarem à retribuição dos funcionários dos serviços respectivos
recebem a designação de emolumentos.
E, como estamos perante uma relação jurídica de direito público
e não perante uma relação jurídica de direito privado, estamos perante
uma taxa e não perante um preço.
Como se refere no citado acórdão de 21/6/95, diremos que ”quer
do ponto de vista da actividade administrativa de prestação de um
serviço - pressuposto de facto da obrigação legal em que a taxa se
traduz - quer se considere o critério da natureza das relações jurídicas
sempre terá de concluir-se, com segurança, que os emolumentos em
causa liquidados como contrapartida ou contraprestação do serviço
prestado ..., mais não são do que uma taxa, com os atributos atrás
enunciados, com realce para a natureza coactiva e o carácter bilateral
ou sinalagmático”.
Daqui decorre que os emolumentos notariais que são, como se
disse, taxas são receita tributária estadual, com previsão na al. a)
do n.o 1 do art. 62o do ETAF.
Em suma: os emolumentos notariais são taxas.
E o utente que paga o tributo (taxa) retira dele a utilidade do
serviço.
Assim, e como se escreveu no acórdão deste STA de 15/01/2003
(rec. n.o 1549/02), ”não pode pois afirmar-se que as taxas em causa
estejam desligadas, quanto ao seu montante, da actividade desenvolvida pela Administração, pois a comparação pretendida não deve
fazer-se entre o custo individual de cada serviço prestado e o emolumento aí cobrado mas antes com os custos e emolumentos globais,
nem sequer se mostrando que estes sejam superiores àqueles”.
Sendo, como são, taxas, os emolumentos em causa não estão submetidas ao princípio da legalidade, pelo que, diferentemente do que
sustenta a impugnante, ora recorrida, não resultam ofendidos os
arts. 103o e 165o da CRP, não ocorrendo qualquer inconstitucionalidade orgânica.
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Nem se diga que há violação do princípio da proporcionalidade.
Escreveu-se no citado aresto:
“Nem ofendem o princípio da proporcionalidade, na vertente da
proibição do excesso art. 266o, n.o 2, do mesmo diploma: ”receita
pública manifestamente desproporcionada com os custos e a natureza
do serviço prestado em troca”.
”A perspectiva a considerar, para o efeito, não é a da efectivação
de mera operação material, havendo que atender à fé pública do
acto notarial”.
É efectivamente uma jurisprudência que acolhemos, aliás na esteira
de acórdãos quer deste STA quer do Tribunal Constitucional, referenciados aliás no aresto citado.
A liquidação dos emolumentos notariais não merece pois censura,
nesta vertente.
E que dizer da violação da Directiva Comunitária?
Aqui patentemente a recorrente não tem qualquer razão.
Na verdade, o que está em causa na referida Directiva é a livre
circulação de capitais.
O que nada tem a ver com a hipótese dos autos, onde está em
causa tão somente uma escritura de constituição de propriedade
horizontal.
Isso resulta meridianamente dos considerandos da Directiva do
Conselho n.o 69/335/CEE, de 17/6/69.
Aí se escreveu que ”o objectivo do Tratado é criar uma união
económica”, sendo necessário ”promover a livre circulação de capitais”.
E ainda:
”Considerando que os impostos indirectos que incidem sobre as
reuniões de capitais, actualmente em vigor nos Estados-membros,
designadamente o imposto a que estão sujeitas as entradas de capitais
nas sociedades e o imposto de selo sobre os títulos, dão origem a
discriminações, duplas tributações e disparidades que dificultam a
livre circulação de capitais, devendo, consequentemente, ser eliminadas por via da harmonização.”
É pois manifesto que a Directiva em questão não tem aplicação
à hipótese dos autos.
A sentença recorrida não merece assim censura.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Nulidade de processo. Falta de audição de testemunhas.
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Doutrina que dimana da decisão:
É de 10 dias o prazo para se arguir uma nulidade derivada
da falta de inquirição de testemunhas arroladas na impugnação judicial (arto 105o do CPC).

Deste modo, improcedem todas as conclusões das alegações de
recurso.
Nestes termos acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.

Recurso n.o 1565/02-30. Recorrente: Táxis Ideal Alvaiázere, L.da Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.moJuiz Conso Dro Almeida
Lopes.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acordam em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Com fundamento em vício de violação de lei, TÁXIS IDEAL ALVAIÁZERE, LDa., com sede na Rua Carolina Michäellis, 40 3o-A,
Linda-a-Velha, deduziu impugnação judicial contra o acto de liquidação de IVA e juros compensatórios, respeitantes ao ano de 1994,
praticado pela 3a Repartição de Finanças de Oeiras/Algés.
Por sentença de fls. 64 e seguintes, o 4o Juízo do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa julgou a impugnação judicial improcedente.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a contribuinte
para este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 84 e seguintes, nas quais concluiu pela nulidade do processo por ter havido
omissão de audição das duas testemunhas arroladas na impugnação
judicial.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o M.o P.o emitiu douto parecer nos termos do qual
se deve negar provimento ao recurso, pois a nulidade não foi arguida
no prazo legal.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
São as seguintes as ocorrências processuais a tomar em consideração:
— finda a fase dos articulados, o M.mo Juiz proferiu o despacho
de fls. 54-vo., no qual escreveu: ”salvo melhor opinião, pode-se conhecer já do pedido. Assim, notifique as partes para alegarem, querendo, em 30 dias.”;
— nenhuma das partes alegou e a recorrente foi notificada para
o efeito (fls. 56);
— depois, veio o parecer do Mo. Po. (fls.58 e 59);
— posto isto, o M.mo Juiz a quo proferiu a sentença (fls. 64 e
seguintes).
Haverá nulidade? Foi ela arguida no prazo legal?
Ao decidir que se podia conhecer logo do pedido, o Mo Juiz a
quo estava a decidir não haver lugar à inquirição das testemunhas.
A recorrente foi notificada deste despacho e não arguiu logo a nulidade. Se entendia que a não inquirição de testemunhas constituía
a omissão de uma formalidade que a lei prescrevia, tinha o prazo
de 10 dias para arguir essa nulidade, nos termos do arto 205o do
CPC, tendo em conta que não se estava em face de uma nulidade
insanável, das previstas no arto 98o do CPPT e no arto 119o do CPT
(vigente para este processo, nessa altura).
Ora, a recorrente deixou passar esse prazo de 10 dias pelo que,
se existisse qualquer nulidade, ela estaria sanada quando o M.mo Juiz
proferiu a sentença.
Deste modo, é extemporânea a arguição daquela pretensa nulidade
em sede de recurso para este STA, pois ela, a existir, já estava há
muito sanada.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Doutrina que dimana da decisão:
Questões novas - Recurso Jurisdicional. Salvas sempre as questões de conhecimento oficioso, o recurso jurisdicional visa,
em geral, modificar ou alterar a decisão recorrida, que não
apreciar questões novas não decididas pelo Tribunal a quo.
Recurso no 1604/02-30. Recorrente: PAE - Produções de Animação
e Entretenimento L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo
Juiz Cons.o Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional interposto por PAE — PRODUÇÕES DE ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO, LDA., da sentença do TT de 1a Instância de Lisboa, proferida em 14/01/00, que
julgou totalmente improcedente a impugnação judicial pela mesma
deduzida contra a liquidação adicional de IRC, de 1992, no montante
de 3.955.554$00.
Fundamentou-se a decisão, em que, por um lado e “conforme já
tem sido mencionado abundantemente na jurisprudência, uma coisa
é a falta de notificação da fundamentação do acto tributário, outra
coisa é a falta de fundamentação”, apenas a segunda constituído vício
de forma do acto tributário, “cujo desvalor jurídico é a anulabilidade
do mesmo”, traduzindo-se a primeira, apenas, “numa ineficácia do
acto em termos de produção de efeitos e não num vício do acto
administrativo-tributário propriamente dito”; e, por outro, que, adentro das correcções técnicas efectuadas pela Administração Fiscal, esta
considerou devidamente ou “descontou” “os montantes não relacionados inequivocamente com serviços prestados,” além dos, referentes
a letras e livranças.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“I) Da sentença recorrida resultou provada a falta de notificação
da liquidação impugnada e da sua fundamentação.
II) A liquidação em causa nos autos - liquidação adicional -apenas
se torna perfeita pela efectivação de notificação válida, sendo que,
no caso concreto, tal notificação inexistiu (e, por maioria de razão,
não poderia jamais ser válida).
III) Ou seja, a invalidade da notificação da liquidação determina
a invalidade da liquidação, já que a válida notificação da liquidação
é, desde a entrada em vigor do Código de Processo i Tributário,
um dos requisitos de validade da liquidação.
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IV) Não obstante da falta de notificação válida resultar, em todos
os casos - aqui incluídas as liquidações adicionais de impostos - a
ineficácia dos actos tributários ou em matéria tributária, no que toca
às liquidações adicionais, a lei atribui igualmente à falta de notificação
um outro efeito, este diferente da mera ineficácia, no caso, a anulabilidade do acto, por este não se ter formado, por não se ter tornado
perfeito.
V) Tal regra resulta clara, ao considerar-se o artigo 33o do Código
de Processo Tributário, relativo à caducidade do direito à liquidação,
do qual decorre um princípio geral de atribuição da natureza jurídica
de requisito de validade à perfeição da notificação das liquidações,
isto é, no particular caso dos actos de liquidação adicional de impostos,
a notificação é configurada pelo legislador como um requisito de
validade de tais actos.
VI) Com efeito, a lei, ao condicionar a interrupção do prazo de
caducidade do direito a liquidar impostos, à existência de válida notificação, caracteriza esta, não apenas como requisito de eficácia da
liquidação, mas sim como um requisito atinente à sua estrutura interna, à sua validade.
VII) Acresce que em casos como o presente, em que não ocorreu
notificação adicional, não seria razoável exigir ao particular que, sabendo acidentalmente da existência desta, tivesse que esperar pela
instauração de procedimento executivo e pela respectiva citação, para
só depois vir a reagir, nomeadamente por via de oposição à execução.
VIII) Tal tese restringiria injustificada e irrazoavelmente o direito
de recurso contencioso - garantido, nos termos gerais, no artigo 268o
da Constituição e na jurisdicão fiscal em particular, no artigo 120o,
do Código de Processo Tributário e resultaria em obrigar o particular
a aguardar a prática de um segundo acto lesivo dos seus direitos
e interesses - a citação no âmbito executivo - para, então, reagir contenciosamente, sendo, por estas razões inconstitucional.
IX) Ao decidir como decidiu, a sentença recorrida violou os artigos 120o, 21o, 64o, 65o e 66o, todos do Código de Processo Tributário
e o artigo 268o, n.os 3 e 4, da Constituição.
X) Em consequência do que se alega e conclui, deverá ordenar-se
a revogação da sentença recorrida e anular-se o acto impugnando.”
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido da inutilidade
da apreciação e conhecimento do recurso, já que, tendo a decisão
recorrida dois fundamentos - a falta de notificação da fundamentação
do acto tributário acarretar a sua ineficácia e não a sua invalidez,
e “as correcções técnicas efectuadas pela AF ao lucro tributável serem
perfeitamente justificadas, face ao que consta do elenco probatório” -,
todavia a recorrente apenas põe em causa, no recurso, o primeiro,
“deixando, assim, ilesa a pronúncia decisória posterior e que, por
isso mesmo, importa considerar transitada”, nos termos do arto 684o
do CPCivil, pelo que “sempre haveria de manter-se o decidido quanto
ao referido segundo segmento”.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“A) A escrita da impugnante foi objecto de exame por parte dos
Serviços de Inspecção Tributária, relativamente ao ano de 1992, o
qual decorreu de 13.4.93 a 4.6.93 (relatório de fls. “13” a “61” e
informação de fls. “71” a “73”).
B) Este exame derivou do facto de num outro relatório de 1988
se ter verificado que na sua contabilidade a impugnante não respeitou
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o princípio da especialização dos exercícios, tendo a mesma sido seleccionada através da Ordem de Serviço no 28 494, de 2.4.93 para
exame à escrita, nos termos de I.R.C., aos exercícios de 1989 e segs.
C) Da sequência deste exame à escrita foi também constatado que
a impugnante não escriturou todos os serviços prestados, pois estavam
escriturados na contabilidade documentos de despesa referentes a
espectáculos sem que tenha havido facturação de serviços prestados,
como se explica no relatório em causa, a fls. “52” a “55”, cujo teor
aqui se dá por inteiramente reproduzido.
D) Através do estudo da c/c de Depósitos no B.P.S.M. e do livro
auxiliar de controlo existentes na forma, após análise caso a caso,
e retirando aos montantes depositados os cheques não relacionáveis
inequivocamente com os serviços prestados, além das livranças, encontraram os serviços de inspecção, nomeadamente para o ano de
1992, valores para proveitos superiores aos declarados. Assim, foi
apurado para o ano de 1992 um valor corrigido de 39 221 023$00
pelo que, tendo a impugnante declarado 26.850.000$00, resultou uma
diferença de 12 371 023$00.
O valor dos serviços prestados corrigidos integra as diferenças resultantes de:
- Omissão dos proveitos resultantes da venda de “cassetes” de música gravadas.
- regularizações de clientes incorrectamente escrituradas e documentadas.
- empréstimos de sócios escriturados sem documentos de suporte
credível.
- proveitos omitidos determinados através dos extractos de c/c da
c/Depósitos do B.P.S.M. (relatório de fls. “13” a “61”).
E) A diferença referida foi acrescida ao valor dos serviços prestados
declarado e incluída na determinação do lucro tributável, do que
resultou a liquidação adicional no 8310006207, de 12.4.95, de I.R.C.,
no montante de 3.955.554$00, cujo termo do prazo de pagamento
voluntário ocorreria em 30.06.95 (informação de fls. “64”).
F) A notificação da liquidação supra-referida foi enviada para a
antiga morada da impugnante-Estrada de Benfica, no 375-2o-Dto e
não para a sua nova sede no concelho de Mafra, tendo a declaração
de alteração dado entrada na R.F. em 28.09.93 (informação de fls. “65
e v.”).
G) A impugnação foi deduzida em 5.02.96 (fls. “4”).”
Vejamos, pois:
Há que principiar a análise pela questão prévia colocada pelo MP:
a da inutilidade da apreciação do recurso.
Ora, a recorrente invocou dois vícios na petição impugnatória do
acto recorrido: um vício de forma consistente na falta ou irregularidade
da notificação deste e outro de violação de lei, consistente na “inexistência dos factos tributários”.
A sentença julgou inconsistentes os dois.
E, no presente recurso jurisdicional, a recorrente põe em causa
a decisão recorrida apenas quanto àquele primeiro fundamento, deixando intocado o segundo.
Daí que o MP refira tal inutilidade dado que, nos termos do
arto 684o, no 4, do C.P.Civil, “os efeitos do julgado, na parte não
recorrida, não podem ser prejudicados pela decisão do recurso, nem
pela anulação do processo” pelo que sempre tem “de manter-se o
decidido quanto ao referido segundo segmento”.
Mas a tese assim justificada não é exacta.
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Nos autos, apenas está fixado, em termos de caso julgado, que
a liquidação não padece do vício de violação de lei.
Todavia, pode o mesmo sofrer de vício de forma, como pretende
a recorrente.
A sentença não definiu o direito em termos de um contencioso
de plena jurisdição mas apenas em termos de mera anulação pelo
que não julgou o acto válido mas apenas, nos termos expostos, que
não inexistiu o facto tributário.
Ou de outro modo: não padecendo o acto impugnado, como vem
decidido, de violação de lei, bem poderia ser anulado por vício de
forma, correspondentes a causas de pedir diferenciadas pelo que a
improcedência de uma não impede a subsistência da outra.
Pelo que se não verifica a alegada inutilidade do recurso:
Quanto ao mais:
A questão posta pelo recorrente, como se vê das conclusões do
recurso que delimitam o seu âmbito e objecto, é a da relevância
da falta ou irregularidade da notificação na validade do acto tributário
de liquidação.
Todavia, não foi essa, a questão apreciada na sentença.
Aí se escreveu:
“Alega a impugnante, em primeiro lugar, que não foi notificada
para a sua nova sede, no concelho de Mafra, o que levou, ao que
tudo indica, à devolução dos correios de toda a correspondência.
Conclui estarem preenchidos os requisitos de ausência ou vício
de fundamentação legalmente exigidos.
Conforme já tem sido mencionado abundantemente na jurisprudência uma coisa é a falta de notificação da fundamentação do acto
tributário, outra coisa é a falta de fundamentação do acto tributário.
Esta segunda é que corresponde ao vício de forma por falta de fundamentação de acto tributário, cujo desvalor jurídico é a anulabilidade
do mesmo. A falta de notificação de fundamentação dá ao contribuinte
o direito de requerer certidão com essa fundamentação, contando-se
o prazo de reacção graciosa ou contenciosa a partir da entrega ou
notificação dessa certidão. Traduz-se tal numa ineficácia do acto em
termos de produção de efeitos e não num vício do acto administrativo-tributário propriamente dito.
No presente caso, provou-se que a notificação da liquidação foi
efectuada para a antiga sede da impugnante que já havia comunicado
a nova morada pelo que a consequência foi considerar-se a impugnação tempestiva.”
Assim, a dita questão, ora colocada no recurso, é questão nova
que não pode ser apreciada pelo STA já que, de acordo com jurisprudência constantemente reafirmada, os recursos visam modificar
as decisões recorridas, salvas sempre as questões de conhecimento
oficioso - cfr. por todos o Ac. do STA de 26.Abr.01 in Acds. Dout.,
481-63.
Todavia, em termos de obiter dictum, sempre se referirá que a
recorrente não tem razão: salvas as hipóteses de caducidade do direito
de liquidar, que não está ora, em causa, “a falta de notificação afecta
a eficácia do acto de liquidação e não a sua validade”, “e consequentemente a exigibilidade da obrigação por ele constituída”, tese
que não contraria qualquer princípio ou preceito constitucional - cfr.
Jorge de Sousa, CPPT Anotado, 3.a edição, pág. 1008, e o Ac. deste
STA de 17.04.02, Rec. 25.891.
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Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Domingos Brandão de Pinho
(relator) — Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Privilégio creditório. Dívidas à Segurança Social.
Doutrina que dimana da decisão:
O privilégio imobiliário, previsto no artigo 11o do DL 103/80,
de 9 de Maio, sendo geral e não especial, deve ser graduado
após o conferido pela hipoteca.
Recurso no 1622/02. Recorrente: Caixa Económica Montepio Geral;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso. Dr. António
Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Caixa Económica Montepio Geral recorre da sentença que, no
Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa, 2o Juízo, 1.a Secção,
graduou os créditos reclamados nos termos constantes de fls. 48.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1. O artigo 751o, até pelo elemento sistemático, enquadra-se num
diploma legal que não previa a existência de privilégios mobiliários
gerais - atente-se no artigo 735o, no 3, do CC - mas apenas privilégios
especiais ou seja as situações em que existia uma especial conexão
entre o imóvel onerado com a garantia e o facto que gerou a dívida.
2. Mas, se ainda assim se entender que a regra da graduação de
créditos contida no artigo 751o do C.C., seria de aplicar aos privilégios
imobiliários especiais ter-se-á que concluir pela inconstitucionalidade
do artigo 11o do DL. 103/80, de 9 de Maio, pois, mostra-se violado
o princípio da confiança, ínsito no princípio do Estado de Direito,
consagrado no artigo 2o da Constituição. Tal norma é ainda desproporcionada violando o disposto no artigo no 2 da Constituição.
3. A interpretação do artigo 11o do DL n.o 103/80, feita no sentido
de se traduzir na preferência do crédito da Segurança social sobre
o credito da ora recorrente , o qual está protegido por hipoteca,
frustaria a legítima confiança que a credora hipotecária tinha e tem
em que o Estado respeite e garanta os seus direitos fundamentais.
4. O crédito da segurança social aqui em apreço não gozava de
qualquer registo ao tempo da concessão do financiamento e constituição de hipoteca.
5. Assim o credor hipotecário ver-se-ia, surpreendentemente confrontado com um direito não sujeito a registo, que surge na esfera

210
jurídica do devedor, o qual não conhecia, nem lhe era possível conhecer - atento o sigilo fiscal - e que neutraliza a hipoteca.
6. Isto mesmo quando, o certo é que, a Segurança Social nada
fez no sentido de acautelar aquele crédito, registando a competente
hipoteca legal tal como determina o artigo 12o do DL n.o 103/80.
7. Pois que o registo predial tem por finalidade a segurança e
protecção de particulares, evitando ónus ocultos, que dificultem o
exercício de direitos legitimamente constituídos e registados sobre
imóveis.
8. Até porque os ónus ocultos não registados afectam a segurança
do comércio jurídico.
9. De facto, a graduar-se o crédito da segurança social com preferência ao da ora Apelante, a qual teve a diligência de mesmo antes
da concessão do mútuo acautelar que seria a única credora inscrita,
seria gritante injustiça, aliás, convidativa, à paralisação económica.
10. Em sede direito falimentar - artigo 152.o do Código de Processo
Especial de Recuperação de Empresas os créditos da segurança social
cedem perante os protegidos por hipoteca registada.
11. Nenhuma das finalidades prosseguidos pela segurança social
legitima ou exige o benefício de um privilégio que se sobreponha
à hipoteca registada.
12. O artigo 11o do DL 103/80 interpretado no sentido de que
o privilégio imobiliário geral nela conferido prefere à hipoteca, nos
termos do art. 751o do C. Civil, é inconstitucional por violação do
arto 2o da Constituição da República.
13. A sentença recorrida viola, nesses termos e pelos indicados
fundamentos, o art.o 2 da Constituição Portuguesa.
14. Deve a sentença recorrida ser revogada e substituída por outra
que, considerando a alegada inconstitucionalidade do artigo 11o do
Decreto-Lei 103/80, gradue os créditos reclamados pela apelante com
prioridade relativamente aos da Segurança Social no que respeita
ao bem imóvel.
O EMMP entende que o recurso merece provimento pois que o
artigo 11o citado sofre de inconstitucionalidade por violação do princípio da confiança, no entendimento de que o privilégio imobiliário
que confere prefere à hipoteca.
Acrescenta que o privilégio previsto naquele artigo 11o deve considerar-se geral e não especial não preferindo, por isso, ao crédito
hipotecário na respectiva graduação.
2. A sentença recorrida de fls. 45 a 48 descreveu os seguintes créditos
reclamados:
1 - Pela Caixa Económica Montepio Geral, a quantia global de
Esc: 3.190.602$00 provenientes do capital mutuado e respectivos juros,
garantidos por hipoteca registada (fls. 2 a 23).
2 - Pela Fazenda Pública:
a) Esc: 15.783.637$00 por contribuições e juros em dívida ao Centro
Regional de Segurança Social referentes ao período compreendido
entre Fevereiro de 1988 e Julho de 1990, acrescidos de Esc:
6.912.491$00 de juros de mora;
b) Esc: 658.683$00 por contribuições em dívida ao Centro Regional
de Segurança Social referentes a Julho, Setembro a Novembro de
1997 e Abril de 1998, acrescidos de Esc: 167.125$00 de juros de mora;
c) Esc: 454:194$00 por contribuições em dívida ao Centro Regional
de Segurança Social referentes a Maio a Julho de 1997 e Maio de
1998, acrescidos de Esc: 71.058$00 de juros de mora;
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d) Esc: 490.238$00 por contribuições em dívida ao Centro Regional
de Segurança Social referentes a Julho de 1998, Outubro a Dezembro
de 1999 e Janeiro a Março de 2000, acrescidos de Esc: 31.507$00
de juros de mora;
Acrescentou que nos autos de execução supra-referidos foram penhorados, em 25/01/91 diversos bens móveis e ainda um imóvel, no
dia 26/10/93 (fls. 51 e 77 dos autos de execução) e que os créditos
exequendos se reportam a Imposto sobre o Valor Acrescentado dos
anos de 1986 a 1990.
Afirmou que os créditos relativos ao Imposto sobre o Valor Acrescentado têm privilégio mobiliário geral se inscritos para cobrança no
ano da penhora e nos dois anos anteriores, artigo 736o do C. Civil,
que os créditos da Segurança Social gozam igualmente de privilégio
mobiliário e imobiliário, nos termos dos artigos 10o e 11o do Dec-Lei
no 103/80, de 09/05, devendo ser graduados após os créditos do Estado
pelo imposto sobre Sucessões e Doações e das Autarquias Locais
relativos à Sisa e à Contribuição Autárquica, que este crédito goza
de privilégio imobiliário, nos termos do artigo 11o do Dec-Lei no
103/80, de 09/05, e incide sobre os bens imóveis existentes no património dos empregadores à data da instauração da acção executiva,
devendo ser graduados após os créditos do Estado pelo imposto sobre
Sucessões e Doações e das Autarquias Locais relativos à Sisa e à
Contribuição Autárquica.
Ainda segundo a sentença recorrida o crédito do Montepio Geral,
porque está garantido por hipoteca registada (fls. 98 do processo
executivo), tem o direito de ser pago pelo valor do imóvel sobre
o qual aquela incide, com preferência sobre os demais credores que
não gozem de privilégio especial ou de prioridade de registo - artigo 686o, no 1, do C. Civil.
Referiu, ainda, que os juros de mora devidos ao Estado e Autarquias
locais gozam de idênticos privilégios ao capital em dívida, por força
do regime instituído pelo Decreto no 49.168, de 05/08/69, artigo 10o.
Concluiu graduando os créditos nos termos seguintes:
I - Pelo produto da venda dos bens móveis:
1o Créditos exequendos relativos ao Imposto sobre o Valor Acrescentado dos anos de 1989 e 1990.
2o Créditos reclamados pela Fazenda Pública relativos ao Centro
Regional de Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo.
3o Todos os demais créditos exequendos.
II - Pelo produto da venda do imóvel:
1o Créditos reclamados pela Fazenda Pública relativos ao Centro
Regional da Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo.
2o Crédito reclamado pela Caixa Económica Montepio Geral, no
valor global de Esc: 3.190.602$00.
3o Todos as demais créditos exequendos.
3. A recorrente questiona apenas a graduação de créditos quanto
ao produto da venda do imóvel sustentando, em síntese, que o seu
crédito devia ser graduado à frente dos créditos reclamados pelo Centro Regional da Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo.
Com efeito e conforme resulta da última das conclusões das suas
alegações a recorrente solicita que a sentença recorrida deve ser revogada e substituída por outra que, considerando a alegada inconstitucionalidade do artigo 11o do Decreto-Lei 103/80, gradue os créditos
reclamados pela apelante com prioridade relativamente aos da Segurança Social no que respeita ao bem imóvel.
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E tem razão a recorrente conforme sustenta o EMMP fundamentando-se em jurisprudência do Tribunal Constitucional e deste STA.
Tudo se resume a saber se o crédito, garantido por hipoteca, prefere,
como sustenta a recorrente, ao crédito por dívidas à Segurança Social.
Como já se referiu vem o STA decidindo que o privilégio imobiliário,
por contribuições à Segurança Social, previsto no artigo 11o do Decreto-Lei 103/80, de 9 de Maio, é geral e não especial pelo que não
prefere ao crédito hipotecário na respectiva graduação de créditos
(podem consultar-se, neste sentido os acórdãos citados pelo MP e
nomeadamente os de 6-2-2002, Rec. 26.746, de 29/11/00, Ac. Dout.
476-1156, 29/11/00, rec. 26.489, 6/6/01, Rec. 25.873, 14/11/01, Rec.
26.489 e de 16-10-2002, Rec. 964-02, que, de perto, passaremos a
acompanhar).
Acresce que o Tribunal Constitucional afirmou já, confrontar a
título de exemplo os Ac. de 2.2/3/00, DR II Série de 10/10/2000, de
5/7/00, DR II Série de 7-11-00, de 05/03/02, DR II Série de 24/04/02,
de 24/04/02 no 193/02 e 17/04/02, DR II Série de 31/05/02, que são
inconstitucionais, por violação do artigo 2o da CRP, as normas constantes dos artigos 2o do DL 512/76 e 11o do DL 103/80, interpretadas
no sentido de que o privilégio imobiliário geral nelas contido prefere
à hipoteca, nos termos do art. 751o do C. Civil.
E esta orientação jurisprudencial é de manter sendo, por isso, de
concluir que o mencionado privilégio é geral, pelo que não lhe sendo
aplicável o disposto no artigo 751o do C. Civil, não prefere ao crédito
hipotecário que, por isso, tem prioridade, nos termos do artigo 686
do C. Civil.
É que o artigo 11o do Dec-Lei 103/80, de 09 de Maio consagra,
para os créditos da Segurança Social, um privilégio imobiliário geral,
uma vez que não se refere a bens determinados mas aos existentes
no património do devedor, a entidade patronal, no momento da instauração do processo executivo.
Nos termos do artigo 735o, n.o 3, do Código Civil tais privilégios
eram sempre especiais pelo que, nos termos dos artigos 743o e 744o
incidiam apenas sobre o valor dos bens aí concretamente identificados.
Por isso os privilégios imobiliários gerais devem ser considerados
não como especiais mas como gerais uma vez que seria manifestamente
desproporcionada a existência de um privilégio tratado como especial
e incidindo sobre todos os bens imóveis do devedor ao que acresce
que, como se escreveu no acórdão referido, ”a própria disposição
do artigo 751o do Código Civil, que tem em vista regular os conflitos
entre titulares de privilégios imobiliários especiais e os titulares de
outros direitos reais, constitui mera solução discutível, porque pode
afectar as expectativas dos negócios constitutivos de garantias reais”
e ”a sua projecção, respeitante apenas a créditos do Estado e das
autarquias locais por contribuição predial, sisa e imposto sobre sucessões e doações, é, todavia, pequena, e embora não haja registo
do privilégio, é fácil o conhecimento do pagamento daqueles impostos,
por parte dos credores, através dos livros e arquivos das repartições
de finanças”.
Na situação concreta dos presentes autos o privilégio não se refere
a bens concretizados ou determinados pelo que não há qualquer relação directa entre os bens e a divida como se torna difícil aquele
conhecimento, ”dado que a situação dos bens pode nada ter a ver,
territorialmente, com o exercício da actividade comercial ou industrial
a que se reportam os aludidos tributos” sendo ”patente a afinidade

213
entre o privilégio mobiliário geral do Código Civil e o de que ora
se versa” até porque a constituição dos privilégios gerais é independente da existência de qualquer relação entre o crédito e o bem
que o garante, ao contrário do que sucede com o privilégio especial,
que se baseia sempre numa relação entre o crédito garantido e a
coisa que o garante, sendo que este se constitui no momento da
formação do crédito, enquanto os gerais se constituem em momento
posterior, e nomeadamente com a penhora ou instauração da
execução.
Acresce que os indicados privilégios imobiliários gerais funcionam
à margem do registo, pois que a ele não estão sujeitos, pelo que
o credor hipotecário não pode com eles razoavelmente contar, podendo, assim, afectar a segurança do comércio jurídico imobiliário
até porque o próprio princípio da confidencialidade tributária ou do
sigilo fiscal impossibilitam o credor hipotecário e qualquer outro particular de indagarem das dívidas à Segurança Social ou ao Fisco,
nos termos dos artigos 17o, al. d), do CPT e 64o, no 1, da LGT.
Por isso devem estes privilégios ser tratados como gerais.
Estabelece o artigo 686o, no 1, do Cód. Civil, que ”a hipoteca confere
ao credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis,
ou equiparadas, pertencentes ao devedor ou a terceiro, com preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial
ou de prioridade de registo” acrescentando o artigo 751 o do mesmo
Código que ”os privilégios imobiliários são oponíveis a terceiros que
adquiram o prédio ou um direito real sobre ele, e preferem à consignação de rendimentos, à hipoteca ou ao direito de retenção, ainda
que estas garantias sejam anteriores” pelo que a hipoteca só cede
perante um privilégio especial e só este será oponível a terceiros.
E o artigo 751o do Código Civil só podia ter em vista os privilégios
imobiliários especiais já que outros não havia no Cód. Civil.
É certo que os créditos do CRSS são graduados, nos termos do
citado artigo 11o, ”logo após os créditos referidos no artigo 748o do
Código Civil”, contudo esta norma deve ser interpretada ”restritivamente ... de modo a permitir a intercalação na respectiva graduação,
do crédito hipotecário, interpretação aliás conforme à Constituição”
pois que ”de outro modo, cair-se-ia na inconstitucionalidade material
do preceito por violação do princípio da confiança, ínsito no princípio
do Estado de Direito democrático, consagrado no artigo 2o da CRP,
em conjugação com o seu artigo 18, no 2; com efeito, a tutela dos
interesses do credor hipotecário, impede que este venha a ser, inesperada e imprevisivelmente, confrontado com a existência de um privilégio oculto, como o do referido artigo 11o, oponível, independentemente de registo, a todos os adquirentes de direitos reais de gozo
ou garantia sobre os bens onerados, configurando-se, assim, como
um verdadeiro ónus oculto e afectando, em termos de todo desproporcionados, a boa-fé e a confiança no comércio jurídico” ao que
acresce ”que o artigo 12o do falado Dec-Lei 103/80 confere hipoteca.
legal - objecto de registo - às preditas contribuições à Segurança
Social”.
Do exposto resulta que o crédito hipotecário mencionado deve
ser graduado antes dos créditos do CRSS merecendo, por isso, provimento o presente recurso.
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso em revogar, na parte recorrida, a sentença em apreciação,
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efectuando-se a graduação de créditos pelo produto da venda do imóvel nos termos seguintes:
1 o Crédito reclamado pela Caixa Económica Montepio Geral, no
valor global de Esc: 3.190.602$00.
2o Créditos reclamados pela Fazenda Pública relativos ao Centro
Regional da Segurança Social de Lisboa e Vale do Tejo.
3o Todos as demais créditos exequendos.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — António Pimpão (relator) —
Mendes Pimentel — Vítor Meira.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Questão de facto. Incompetência hierárquica.
Doutrina que dimana da decisão:
Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário de
1.a instância se Incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, é o Supremo Tribunal Administrativo
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência ao Tribunal Central Administrativo (2.a Secção).
Recurso n.o 1625/02-30. Recorrente: Alfa - Investimentos Turísticos
Ld.a Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr.
Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Alfa - Investimentos Turísticos, Ld.a, deduziu perante o M.mo Juiz
do Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa reclamação do despacho proferido no processo executivo que ordenou a venda dos bens
penhorados por propostas em carta fechada.
Por sentença do M.mo Juiz foi julgada improcedente a reclamação
e mantido tal despacho.
Inconformado com tal decisão recorreu o contribuinte para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação da sentença,
tendo formulado as seguintes conclusões:
I) O acto em causa na reclamação a que se referem estes autos
padece de vício de incompetência do respectivo autor, uma vez que
foi praticado pelo funcionário Ildeberto da Encarnação Guedes.
II) Com efeito, o funcionário Ildeberto da Encarnação Guedes
não é chefe da Repartição de Finanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa,
pelo que não possui competência originária para praticar o acto aqui
reclamado e os que dele resultem e ou lhe sejam subsequentes.
III) E tais actos também não poderiam ter sido praticados a coberto
de uma delegação de competências do chefe da Repartição de finanças
do 10o Bairro Fiscal de Lisboa, publicada no Diário da República

no 246, II Série, de 24 de Outubro de 2000, pois, nos termos do
artigo 62o, no 1, da Lei Geral Tributária, vigora a regra que ‹ salvo
nos casos previstos na lei, os órgãos da administração tributária podem
delegar a competência do procedimento no seu imediato inferior
hierárquico».
IV) «Estabelece-se neste artigo 62o uma regra geral de admissibilidade de delegação de poderes do órgão competente no imediato
inferior hierárquico, ao contrário do que sucede no domínio do procedimento administrativo, em que tal possibilidade depende da existência de uma lei habilitante artigo 35o, no 1, do C.P.A.).»
V) No caso concreto, o funcionário Ildeberto da Encarnação Guedes não é imediato inferior hierárquico do chefe da Repartição de
Finanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa e não possui a categoria
de adjunto de chefe de finanças de nível 1, tendo antes a categoria
de técnico de administração tributária, nível 11.
VI) Por outro lado, o funcionário Ildeberto da Encarnação Guedes
exerce funções na Secretaria Administrativa de Execuções Fiscais de
Lisboa, pelo que não é sequer funcionário pertencente ao quadro
de funcionários da Repartição de Finanças do 10o Bairro Fiscal de
Lisboa, encontrando-se apenas ali «deslocado» e, nesta qualidade,
não é imediato inferior hierárquico do chefe da Repartição de Finanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa.
VII) «[...] Para poder haver delegação de poderes em órgão ou
agente que não seja o imediato inferior hierárquico, torna-se necessária a existência de lei habilitante, pois, na falta de regime especial
para o procedimento tributário, vale aqui aquela regra do artigo 35o,
no 1, do C.P.A., por força do preceituado na alínea b) do artigo 2o
da L.G.T.»
VIII) «Sem essa habilitação, a delegação é ilegal - nula, por envolver
uma renúncia ou alienação de competência, ficando os actos que
venham a praticar-se ao abrigo dela, feridos também do vício de incompetência (geradora de anulabilidade ou de nulidade, consoante
os casos)».
IX) Ao terem sido praticados pelo funcionário Ildeberto da Encarnação Guedes, quer o acto de marcação da venda no processo
executivo em referência, quer os que dele resultaram e ou foram
subsequentes encontram-se, todos eles, feridos do vicio de incompetência do respectivo autor e são, por isso, nulos, não podendo subsistir na ordem jurídica, devendo ser declarados nulos na totalidade.
X) Não é possível a condenação da agora Recorrente em multa
por má-fé, já que o despacho que ordenou a venda aqui em crise
e a efectivação da venda ofendem gravemente o direito de propriedade
da executada e a apreciação da reclamação só já após a venda tornaria
inútil qualquer decisão.
XI) Em casos como os destes autos, «a subida diferida faz perder
qualquer utilidade à reclamação, a imposição deste regime de subida
reconduz-se à denegação da possibilidade de reclamação, pois ela
não terá qualquer efeito prático, o que é incompatível com a L.G.T.
e o referido sentido da lei de autorização legislativa».
XII) E, «apesar do carácter taxativo que a redacção deste no 3
do artigo 278o dá ao elenco dos casos de subida imediata das reclamações, não poderá, sob pena de inconstitucionalidade material,
restringir-se aos casos indicados esse regime de subida», por violação
do direito à tutela judicial efectiva de direitos e interesses legítimos
em matéria de contencioso administrativo, pelo que não pode dar-se
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como verificado qualquer dolo processual, nos termos que constam
na sentença recorrida, já que existe fundamento mais que razoável
para, a pretensão da agora Recorrente.
Não houve contra-alegações.
Afigurando-se ao relator que o recurso poderia não ter por fundamento exclusivo matéria de direito, nomeadamente na conclusão V),
o que poderia determinar a incompetência hierárquica do Tribunal
para dele conhecer, foi a recorrente notificada para se pronunciar
sobre tal questão prévia, vindo ela admitir que suscitara questões
de facto.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da incompetência em razão da hierarquia do Tribunal
para conhecer do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida foram dados como provados os seguintes
factos:
1- Em 24/4/1998, deu entrada na R. F. do 10o. Bairro Fiscal de
Lisboa a certidão de divida enviada pelo C. R. S. S. de Lisboa, titulando
divida de contribuições à segurança social relativa aos meses de Novembro de 1995 a Outubro de 1997, acrescida de juros de mora,
no montante total de Esc. 356.515.657$00, da qual é sujeito passivo
a firma reclamante ”Alfa Investimentos Turísticos, Ld.a” (cfr. documento junto a fls. 20 e 21 dos presentes autos);
2- A certidão identificada no no 1 constitui objecto do processo
de execução fiscal no. 3255-98/101081.6, no âmbito do qual a firma
executada e ora reclamante, ”Alfa Investimentos Turísticos, Lda.”,
foi citada no pretérito dia 3/6/98 (cfr. documentos juntos a fls. 22
e 23 dos autos);
3- Em 15/3/2000, no âmbito do processo de execução fiscal identificado no no 2, foi efectuada a penhora de imóvel, tudo conforme
documento que se encontra junto a fls. 25 dos presentes autos e
se dá aqui por integralmente reproduzido;
4- Em 28/3/2000, no âmbito do processo de execução fiscal identificado no no 2, foi efectuada a penhora de estabelecimento, tudo
conforme documentos que se encontram juntos a fls. 27 a 36 dos
presentes autos e se dão aqui por integralmente reproduzidos;
5- Em 21/5/2001, no âmbito do processo de execução fiscal
no 325598/101081.6, foi exarado despacho pelo técnico de administração tributária e adjunto Ildeberto da Encarnação Guedes, a ordenar
a venda dos bens penhorados e identificados nos n.os 3 e 4, tudo
conforme cópia que se encontra junta a fls. 37 dos presentes autos
e se dá aqui por integralmente reproduzida (cfr. informação exarada
a fls. 71 dos autos);
6- O despacho a ordenar a venda e identificado no no 5 foi efectuado
ao abrigo de delegação de competências estruturada pelo Chefe da
R. F. do 10o. Bairro Fiscal de Lisboa, a qual foi publicada na II série
do Diário da República no 246 de 24/10/2000, através do aviso
no 14846/2000, tudo conforme cópia que se encontra junta a fls. 72
a 74 dos presentes autos e se dá aqui por integralmente reproduzida
(cfr. informação exarada a fls. 71 dos autos);
7- Em 31/512001, a firma executada deduziu a presente reclamação
(cfr. data de entrada aposta a fls.l dos autos).
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
Logra prioridade de apreciação a questão prévia suscitada.
Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário
e 32o, no 1, alínea b), do ETAF este Supremo Tribunal apenas conhece
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dos recursos dos tribunais tributários de la instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito. Conforme este Tribunal tem vindo
a decidir em inúmeros acórdãos, na esteira do ensinamento do Prof.
Manuel de Andrade de que a competência se afere pelo quid disputatum e não pelo quid decisum, para a determinação da competência
do tribunal não importa saber se a matéria invocada releva ou não
para a decisão do recurso por a questão da competência ter de ser
previamente resolvida.
Nas alegações da recorrente e respectivas conclusões que acima
se transcreveram sustenta a recorrente, entre outros factos, que:
- o funcionário Ildeberto da Encarnação Guedes não é chefe da
repartição de finanças do 10o Bairro Fiscal de Lisboa (conclusão II);
- que o mesmo funcionário não é imediato inferior hierárquico
do chefe da repartição de finanças daquele Bairro, que não possui
a categoria de adjunto de chefe da repartição de finanças de nível I,
tendo antes a categoria de nível II (conclusão V);
- que o mesmo funcionário exerce funções na Secretaria Administrativa de Execuções Fiscais de Lisboa (conclusão VI).
Como se alcança da factualidade fixada que se transcreveu tais
factos não constam ali como provados pretendendo a recorrente neles
assentar a incompetência do referido funcionário para praticar o acto
impugnado. Haverá por isso que concluir que o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito, o que determina a incompetência
hierárquica do Tribunal para dele conhecer. Saber se tais factos são
ou não relevantes para conhecer do recurso é questão a apurar pelo
Tribunal que for competente para o julgamento.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência
ao Tribunal Central Administrativo Custas pela recorrente, fixando
em 120 euros a taxa de justiça e em 40% a procuradoria.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão Pinho.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IRC. Custos. Encargos com férias e subsídios de férias. Liquidação adicional. Especialização de exercícios. Princípio
da justiça.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Feita a autoliquidação, em sede de IRC, na qual se incluíram indevidamente os encargos com férias e subsídios
de férias, referentes a ano não abrangido, pode a AF
proceder à correcção oficiosa, retirando tais custos, de
acordo com o princípio da especialização dos exercícios.
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II — Não tendo a AF considerado, em substituição daqueles,
outros custos idênticos, referentes ao ano respectivo, não
pode o Tribunal substituir-se à AF, ordenando que considere os efectivamente suportados.
III — Porém, se já não for possível ao contribuinte, proceder
ele próprio a essa correcção (através da respectiva revisão
do acto), por já ter decorrido o prazo para o fazer, mas
dessa correcção resultar benefício para a FP e prejuízo
para o contribuinte, não é de proceder, em situações excepcionais, a tal correcção.
IV — Na verdade, não havendo qualquer prejuízo para a FP
(por todos os custos terem sido contabilizados, embora
com erro no tocante aos exercícios respectivos), e tal não
resultar de omissões voluntárias ou intencionais, com vista
a operar transferências de resultados entre exercícios, o
princípio da especialização de exercícios deve tendencialmente conformar-se e ser interpretado de acordo com
o princípio da justiça, com previsão no art. 55o da LGT.

Rec. n.o 1.648/02-30; Recorrente: AUTOCAMP, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. AUTOCAMP, L.da, com sede na Rua Sousa Aroso, 550-576,
Matosinhos, impugnou judicialmente a liquidação adicional de IRC,
referente ao ano de 1992.
O M.mo Juiz do 1o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a impugnante trouxe recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
1. Está provado que a impugnante não contabilizou em 1992 o
valor de 3.480.045$00, a título de encargos com férias e respectivos
subsídios, respeitantes a esse mesmo exercício.
2. Está também provado que a impugnante, erradamente, é certo,
contabilizou no exercício de 1992, os custos relativos aos encargos
com férias e respectivos subsídios do ano de 1991, no montante de
Esc. 3.089.343$00.
3. Razão pela qual, havendo, como há, uma diferença a favor da
impugnante de Esc. 390.702$00, não há fundamento para a liquidação
adicional objecto da presente impugnação.
4. À luz dos nos 1 e 2 do art. 78o da LGT e do art. 6o do Regime
complementar do Procedimento da Inspecção Tributária, a administração tributária pode rever oficiosamente a autoliquidação efectuada
pelo sujeito passivo, em caso de inspecção dirigida contra este no
prazo de caducidade.
5. E por uma elementar razão de equidade deve efectuar as correcções devidas à matéria colectável, tanto a seu favor como a favor
do contribuinte.
6. A, aliás, douta sentença recorrida acolheu errada interpretação
e aplicação, entre outros, dos arts. 6o do RCPIP, 78o, nos 1 e 2, e
o
5 , no 2, da LGT.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, foi aberta vista ao MP.
Transcorreu, entretanto, o prazo previsto no art. 289o do CPPT.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

2. É a seguinte a matéria de facto fixada no probatório da sentença
recorrida:
a) A impugnante apresentou em 28/5/93 a declaração Mod. 22,
para efeitos de IRC e referente a 1992.
b) Daquela declaração resultou o imposto no valor de Esc.
122.722$00, o qual foi pago naquela data.
c) Pelo serviço de Fiscalização Tributária foi preenchido o Mapa
de Apuramento Mod. DC 22, referente a 1992, tendo sido acrescido
aos resultados líquidos o valor positivo de Esc. 3.089.343$00, relativo
a encargos com férias contabilizadas neste exercício, mas referentes
a 1991.
d) Com base naquela correcção procedeu-se à liquidação n.
8310018618/96, apurando-se um total a pagar de Esc. 1.969.943$00
e) Em 10/1/97 a impugnante deduziu reclamação graciosa.
f) A contabilidade da impugnante não reflecte em 31/12/91 que
o valor de Esc. 3.089.343$00 respeitante, respeitante a encargos com
férias referente ao exercício de 1991 e a pagar em 1992, tenha sido
debitado na conta “Despesas com pessoal” e creditado na conta ”Custos diferidos”.
h) Os encargos referidos na alínea anterior foram contabilizados
como custos e pagos pela impugnante no decurso de 1992.
Os encargos com férias e respectivos subsídios respeitantes ao exercício de 1992 e a pagar em 1993, no montante de Esc. 3.480.045$00,
não se encontram reproduzidos na contabilidade da impugnante.
3. Sendo estes os factos vejamos agora o direito.
Como vimos das alegações da recorrente não questiona esta o entendimento sufragado pela AF com base na lei.
O que pretende é, ao cabo e ao resto, um “encontro de contas”.
Na prática, aceitando que os custos com férias e subsídios de férias
deviam ser contabilizados como o fez a AF, entende que o seu erro
deveria ser “compensado”, uma vez que, na realidade, os custos com
férias e subsídios de férias, referentes ao ano em questão (1992),
até ultrapassavam o valor que acabou por contabilizar, mas que se
referiam a um ano anterior.
Pensar-se-ia que não tem razão.
Na verdade, aparentemente a impugnação questionada não sofreria
de qualquer ilegalidade (e só “constitui fundamento de impugnação
qualquer ilegalidade”, no dizer do art. 120o do CPT - hoje art. 99o
do CPPT).
E só aquela (ilegalidade) é passível de ser atacado através de impugnação judicial.
Que parece não existir.
Na verdade, e como bem refere o M.mo Juiz vigora o princípio
de especialização dos exercícios, dizendo expressamente o art. 18o,
n.o 1, do CIRC, que “os proveitos e os custos, assim como as outras
componentes positivas ou negativas do lucro tributável, são imputáveis
ao exercício a que digam respeito, de acordo com o princípio da
especialização dos exercícios”.
Não poderia assim, de acordo com este princípio, a impugnante
contabilizar em 1992 como custo de exercício os encargos com férias
pagos nesse ano mas reportados a direitos vencidos no ano anterior,
por tal constituir violação do disposto no art. 12o do DL n.o 442-B/88,
de 30/11.
E como também refere o M.mo Juiz não pode o tribunal sindicar
se havia outras correcções para além daquelas que entendeu realizar.
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Sendo que, como decorre do art. 151o, n.o 1, do CPT ”em caso
de erro na autoliquidação, a impugnação será obrigatoriamente precedida de reclamação graciosa para o director distrital de finanças
competente, no prazo de dois anos após o pagamento ou da apresentação da declaração, quando àquela não haja lugar”.
Prazo que o recorrente não utilizou.
Só que isto não é necessariamente assim.
Na verdade, há que ter em conta o princípio da justiça, com conformação constitucional e legal (vide arts. 266o, n.o 2, da CRP e 55o
da LGT).
Vimos atrás que a recorrente não pode já lançar mão do art. 151o, 1,
do CPT, por estar há muito ultrapassado o respectivo prazo para
o fazer.
Nem sequer do art. 94o, n.o 1, al. b), do CPT, a entender-se aplicável
este preceito.
Por outro lado, é também evidente que o Estado não foi prejudicado
pela actividade da recorrente, pois o que aconteceu é que esta contabilizou como custos as férias, só que não o fez correctamente. Ou
seja, os quantitativos certos embora não foram levados aos exercícios
correspondentes.
Mas daí, como se disse, não resulta prejuízo para o Estado.
Ora, e a seguir-se o entendimento sufragado pela Administração,
que mereceu o aval do M.mo Juiz, quem sairia intoleravelmente prejudicado seria o administrado, por isso que não poderia agora contabilizar como custos, aquilo que efectivamente suportou.
E, como vimos a AF limitou-se a corrigir o erro referente ao exercício aqui em questão, retirando os custos, mas não fazendo acrescer
os efectivamente suportados, não corrigindo assim os exercícios atingidos pela correcção, se levados às últimas consequências.
Ora, manifestamente não é justo beneficiar a administração e prejudicar o administrado.
Versando questão idêntica, escreve Jorge de Sousa (1):
“O mesmo sucede quando, embora no momento em que a administração fiscal faz a alteração da matéria colectável fosse possível
efectuar a correspondente correcção no ano a que se entender ser
de imputar os custos, a administração fiscal não o faz e, com o decurso
do tempo, se torna inviável fazê-lo.
Nestas condições, se a administração fiscal tinha razão na correcção
que efectuou, o contribuinte teria sido prejudicado pelo seu próprio
erro, ao declarar a matéria colectável, pois, abatendo, um custo no
ano seguinte àquele em que o deveria ter deduzido, deixou de ver
diminuído o montante do imposto correspondente ao ano em que
tal diminuição deveria ter ocorrido, para só ver tal diminuição ocorrer
no ano seguinte e, paralelamente, a administração fiscal não tinha
qualquer prejuízo, pois recebera no ano anterior o imposto sem que
fosse tido em conta esse custo que o deveria diminuir.”
E adiante:
“Há nesta situação dois deveres a ponderar, ambos com cobertura
legal: um é o de repor a verdade sobre a determinação da matéria
colectável dos exercícios referidos, dando execução ao princípio da
especialização, reposição essa que a administração fiscal deve efectuar

mesmo que não lhe traga vantagem; outro é o de evitar que a actividade
administrativa se traduza na criação de uma situação de injustiça.
Entre esses dois valores, designadamente nos casos em que a administração fiscal não teve qualquer prejuízo com o erro praticado
pelo contribuinte, deve optar-se por não efectuar a correcção, limitando aquele dever de correcção por força do princípio da justiça.
Por outro lado, é de notar que numa situação deste tipo não se
verifica sequer qualquer interesse público na actuação da administração fiscal, pois não está em causa a obtenção de um imposto devido,
pelo que, devendo toda a actividade administrativa ser norteada pela
prossecução deste interesse, a administração deveria abster-se de
actuar.”
Por sua vez, e tratando da questão da especialização de exercícios,
versando a questão de saber se o mesmo deve ser interpretado rigidamente, escreveu-se no acórdão deste STA, de 13/10/96 (rec.
n.o 20.404):
“Sem pôr em causa a relevância fiscal do princípio da especialização
dos exercícios, permite-se a imputação de custos a exercícios anteriores, quando ela não tenha resultado de omissões voluntárias e intencionais, com vista a operar transferência de resultados entre exercícios, exemplificando com casos em que tal se presumiria como quando está para acabar ou para se iniciar um período de isenção, quando
há interesse em reduzidos prejuízos de determinado exercício, para
retirar benefícios do seu reporte e quando se pretende reduzir o montante dos lucros tributários para reduzir a contribuição industrial.”
É este um entendimento mais flexível e não intoleravelmente rígido
que nos parece de sufragar, nos apontados, limitados e excepcionais
termos atrás referidos.
Assim, e volvendo agora à hipótese dos autos, onde não houve
qualquer intenção de omitir custos ou diferir o seu pagamento, parece-nos de concluir que a correcção efectuada, nos moldes e na
dimensão em que o foi, enferma de vício de violação de lei, por
violação do princípio de justiça, sendo óbvio que tal correcção, no
caso, não teve como escopo, a prossecução do interesse público. É
um afloramento do princípio da justiça, que nos apertados termos
em que assentamos, parece poder perfilhar-se.
E entre a solução ora encontrada (em que não há prejuízos nem
benefícios) e aqueloutra que seria encontrada pela aplicação estrita
e absoluta do princípio da especialização dos exercícios, que beneficiaria uns (Fazenda Pública) e prejudicaria outros (contribuinte)
é seguramente de optar pela primeira.
Se tal solução tiver fundamento legal.
E já vimos que tem.
A decisão recorrida não pode assim manter-se.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se a sentença recorrida e, em consequência, anula-se a
liquidação impugnada.
Sem custas.

(1) Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, de Leite de Campos, Benjamim Rodrigues
e Jorge de Sousa.

Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor
Meira — Baeta de Queirós.
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Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IVA. Contrato de prestação de serviços. Incidência.
Doutrina que dimana da decisão:
Celebrado um contrato de prestação de serviços em 1985 cujo
pagamento ocorreu nesse ano, embora o fornecimento das
informações objecto do contrato tenha tido lugar mais tarde,
não é aplicável à situação o CIVA, que só entrou em vigor
em 1 de Janeiro de 1996, dado não estarem em causa pagamentos sucessivos.
Recurso n.o 1712/02-30. Recorrente: Dun & Bradstreet Lusitana (Serviços para Gestão de Empresas), L.da; Recorrida: Fazenda Pública;
Relator: Ex.mo Juíz Cons.o Dr. Vítor Meira.
”Dun & Bradstreet Lusitana (Serviços para Gestão de Empresas),
Limitada” impugnou no Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
a liquidação de IVA, juros compensatórios e agravamento, referente
ao ano de 1986, que lhe foi efectuada pela repartição de finanças
do 9o Bairro Fiscal de Lisboa.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada improcedente e mantida a liquidação impugnada.
Inconformada com tal decisão recorreu a impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclusões:
l. As sentença recorrida violou o disposto no artigo 139o do Código
de Processo Tributário ao atribuir às alegações a que tal preceito
se reporta o valor e significado de delimitação do objecto da
impugnação;
2. A sentença recorrida violou o disposto no artigo 72o do Código
da Contribuição Industrial, com a redacção que 1he foi dada pelo
Decreto-Lei 474/85, de 11 de Novembro, aplicável à hipótese dos
autos face ao disposto na redacção então em vigor do artigo 84o,
no 3, alínea b), do Código do IVA, porquanto não reconheceu a
preterição de formalidades legais essenciais de que enferma a fixação
por parte da Comissão de Revisão Distrital do imposto objecto da
presente impugnação judicial.
3. A sentença recorrida violou de qualquer forma e sempre, para
além da norma ínsita no artigo 10o do Decreto-Lei 394-B/84, de 26
de Dezembro, o disposto nos artigos 7o, no 3, 8o, n.os 1 e 2, e 28o
do Código do IVA, enquanto considerou que, na hipótese sub judice”,
o IVA seria devido e exigível não ao momento do recebimento do
pagamento do preço da prestação de serviços, mas sim aquando da
eventual prestação destes, embora nos contratos em causa, e como
provado vem da Instância, não existam pagamentos sucessivos.
4. Deve, assim, ser dado inteiro provimento ao presente recurso
e, em consequência, anular-se a sentença recorrida e substituir-se
a mesma por acórdão que julgue inteiramente procedente e provada,
com todas as legais consequências, a impugnação judicial oportunamente formulada pela ora recorrente, assim se fazendo JUSTIÇA.
Não houve contra alegações.

Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da procedência do recurso quer quanto à delimitação do
objecto da impugnação pelas alegações, quer quanto à não sujeição
a IVA.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
A) A impugnante foi notificada, por oficio recebido em 23 de Dezembro de 1991, datado de 19 de Dezembro de 1991, cuja cópia
consta de fls. 87 dos autos e que aqui se dá por integralmente reproduzida, de que a reclamação que formulara nos termos e ao abrigo
do disposto no artigo 84o do Código do IVA, teria sido indeferida
pela Comissão Distrital de Revisão.
B) A Comissão, referida em A), reuniu em 18/12/91, tendo deliberado conforme acta cuja cópia consta de fls. 88 dos autos e que
aqui se dá por integralmente reproduzida.
C) A impugnante, exerce entre outras actividades a da prestação
de informações comerciais.
D) A prestação dessas informações comerciais é feita mediante
contratos celebrados com os clientes da impugnante, cujas condições
gerais constam de fls. 173 dos autos e que aqui se dão por integralmente
reproduzidas, contratos esses que correspondem à “venda” pela impugnante ao seu cliente de, isto ao tempo, um número certo de unidades para informações comerciais sobre empresas ou comerciantes
a indicar posteriormente pelo cliente, informações essas comerciais
que os clientes da impugnante têm apenas e unicamente um período
de um ano para poder exigir a respectiva prestação à impugnante,
prestação que a impugnante é obrigada a fazer, ou seja a prestar
a informação, sempre e quando o seu cliente lha solicita, quer no
dia a seguir aquele em que o contrato é assinado, por exemplo, quer
no último dia do período de validade do contrato, ou seja no termo
do ano, isto é, sempre e quando o cliente da impugnante lhe solicitar
a informação comercial, em esquema continuado e pago antecipadamente.
E) A impugnante não tem possibilidade de saber quando o cliente
lhe solicita a informação, nem quando lha vai solicitar, nem quando
lha solicitou, pois, à data, o serviço era prestado através de “unidades”,
que, ao celebrar o contrato, o cliente recebia da impugnante, “unidades” essas que, à medida que pretendia informações comerciais,
o cliente remetia à impugnante e, relativamente às quais, a impugnante, uma vez prestada a informação, dava baixa.
F) Relativamente aos contratos celebrados em 1985, os serviços
de fiscalização tributária constataram que os respectivos pagamentos
tiveram lugar no mesmo ano de 1985.
G) Em face da impossibilidade de determinar com rigor o momento
exacto da realização dos serviços prestados, a brigada de fiscalização
tributária utilizou o critério do cálculo por duodécimos, com vista
à quantificação do imposto em falta, a qual deu origem à liquidação
impugnada nos autos.
H) A petição inicial, correspondente à presente impugnação, deu
entrada, na R.F. do 9o B.F. de Lisboa, em 04/02/1992.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
São duas as questões que se suscitam no presente recurso. Uma
quanto ao sentido a dar às alegações de recurso na 1a instância, outra
quanto à exigibilidade do IVA na situação concreta impugnada.
Comecemos pela apreciação do vício sobre que se debruçou a sentença recorrida e que, a proceder, dará maiores garantias ao inte-
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ressado. A questão surge com a entrada em vigor do IVA e a sua
aplicabilidade a situações em que ocorrem actos antes dessa entrada
e outros depois dela. A sentença entendeu que, não obstante o pagamento ter sido efectuado em 1985, os serviços foram prestados
em 1986 e que, por consequência, tal diploma era aplicável e tal
imposto devido. Vejamos se assim é.
O Código do IVA foi aprovado pelo DL 394-B/84, de 26 de Dezembro, e entrou em vigor, nos termos do seu artigo 10o, em 1 de
Janeiro de 1986. Nos termos desse Código e por força do artigo
1o, no 1, alínea a), estavam sujeitas a IVA as prestações de serviços
efectuadas no território nacional a título oneroso por um sujeito passivo agindo como tal. E o artigo 4o, na sua redacção inicial anterior
ao DL 100/95, explicitava que se consideravam prestações de serviços
as operações efectuadas a título oneroso que não constituíssem transmissões, aquisições intracomunitárias ou importações de bens. Por
seu turno o artigo 7o considerava que o imposto se tornava exigível,
relativamente às prestações de serviços, no momento da sua realização
(no1, alínea b), referindo-se no no 3 que nas prestações de serviços
de carácter continuado, resultantes de contratos que dêem lugar a
pagamentos sucessivos, se considera que aquelas são realizadas no
termo do período a que se refere cada pagamento, sendo o imposto
devido e exigível pelo respectivo montante. O subsequente artigo 8o
explicita que, não obstante o artigo anterior, se torna exigível o imposto
sempre que a prestação de serviços dê lugar à obrigação de emitir
uma factura ou documento equivalente. Do que fica dito terá de
concluir-se que as prestações de serviços ficam sujeitas a IVA se
tiverem lugar na vigência do CIVA.
Vejamos agora se, face à matéria de facto, as prestações de serviços
em causa estavam ou não sujeitas a IVA. Isto é, se são posteriores
à entrada em vigor do código, caso em que serão passíveis de tal
imposto, ou se, sendo anteriores, não estão sujeitas à sua incidência.
A sentença recorrida considerou provado que a prestação de informações comerciais aos clientes que, entre outras actividades a recorrente exerce, é feita mediante contratos que correspondem à venda
de um número certo de unidades para informações comerciais, a ser
exigidas no período de um ano e quando o cliente as solicitar, em
esquema continuado e pago antecipadamente [alínea E) do probatório] e que, relativamente aos contratos celebrados em 1985, os pagamentos tiveram lugar nesse mesmo ano [alínea F) do probatório].
Perante tais factos parece evidente que a prestação de serviços e
o pagamento do preço ocorreram em 1985, isto é, antes da vigência
do CIVA, independentemente de tais informações poderem vir a ter
lugar em 1986 se apenas nesse ano os clientes as solicitaram. Aliás,
se o CIVA já fosse aplicável em 1985, esta situação caberia na alínea
b) do no1 do artigo 7o e não no seu no 3 por não se tratar de serviços
de carácter continuado com pagamentos sucessivos. Da conjugação
dos artigos 8o e 28o do CIVA resulta, como refere o Ministério Público,
que o imposto se torna exigível não no momento concreto da realização
da prestação, mas no momento do recebimento do pagamento do
preço. Tem pois razão a recorrente ao pretender que lhe não seja
liquidado IVA relativamente às quantias recebidas em 1985 por tal
imposto não vigorar no ano em causa., procedendo pois o recurso
quanto a tal questão. Neste mesmo sentido se decidiu em questão
idêntica no acórdão 19715 de 8 de Outubro de 1997 deste Supremo
Tribunal Administrativo.
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Face ao atrás fica dito resulta prejudicada a apreciação da outra
questão suscitada quanto à eventual preterição de formalidades, porquanto o decidido satisfaz inteiramente a pretensão da recorrente.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e julgando-se procedente
a impugnação.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta
de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Poderes de cognição do STA. Incompetência em razão da
hierarquia.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Nos processos inicialmente julgados pelos TT de 1a instância o Supremo Tribunal Administrativo - Secção de
Contencioso Tributário -apenas conhece de matéria de
direito arts. 21o, n.o 4, e 32.o, n.o1, al. b), do ETAF.
II — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto
é aquela secção incompetente para dele conhecer, em
razão da hierarquia, sendo antes, para tanto, competente
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo - art. 42.o, n.o 1, al. a), do ETAF.
III — Não versa exclusivamente matéria de direito o recurso
jurisdicional em que o recorrente alega, nas conclusões
das respectivas alegações, factos que o TT de 1a Instância
não deu como provados.
Recurso n.o 1736/02-30. Recorrente: PMH — Produtos Médico-Hospitalares, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Cons.o
Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformado com a aliás douta sentença proferida pelo TT de
1a Instância de Santarém que julgou improcedente o recurso judicial
que interpusera de decisão administrativa de aplicação de coima fiscal
dela interpôs recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo a arguida PMH2 - Indústrias Médicas, Limitada, nos autos
convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso,
formulando as pertinentes conclusões - cfr. fls. 63 e 63 verso -, que
aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos
legais.
Não foram apresentadas contra-alegações.
8

226
Neste Supremo Tribunal o Exmo Magistrado do Ministério Público
suscitou depois a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, nos termos do disposto nos arts. 21o, n.o 4, 32o, n.o 1, al. b),
e 41o, n.o 1, al. a), do ETAF e 125o e 280o do CPPT, sufragando
entendimento de que o presente recurso não versa exclusivamente
matéria de direito, Uma vez que, aduziu, na conclusão 4 das respectivas
alegações a Recorrente invoca factos que a sindicada sentença não
fixou nem considerou para decidir como decidiu.
Notificada para, querendo, se pronunciar sobre a referida ” questão
prévia ” - art.o 704o do CPC -, pelo requerimento de fls. 76 que
fez juntar aos autos, a Recorrente não só admitiu a procedência da
arguida incompetência em razão hierarquia como, desde logo e para
a hipótese de assim vir a ser entendido, requereu a oportuna remessa
dos autos ao tribunal hierarquicamente competente (a expressa referência à 2a secção do Tribunal Administrativo de círculo há-de naturalmente querer referir-se antes, isso sim, à 2a secção do Tribunal
Central Administrativo).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A suscitada questão prévia não pode deixar de proceder, como
aliás a própria Recorrente reconhece.
Na verdade e como atentamente evidenciou o Ilustre Procurador
Geral junto deste Supremo Tribunal, na apontada conclusão das suas
alegações a Recorrente invoca factos que não só não foram estabelecidos na sindicada decisão, como nela não foram naturalmente
considerados.
Afirma com efeito e além do mais que
”f) - Acresce ainda que a coima em apreço não deverá ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento
da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente grau de culpabilidade . . .”
Porque assim, importa concluir que o presente recurso não versa
efectiva e exclusivamente matéria de direito e que, por isso mesmo,
se verifica a suscitada questão prévia da incompetência em razão
da hierarquia.
Sendo assim e nos termos das aplicáveis e invocadas disposições
legais é antes hierarquicamente competente para dele conhecer o
Tribunal Central Administrativo, Secção de Contencioso Tributário.
Assim e ante o disposto no art. 705o, no 1, do CPC, para o julgamento
sumário pelo Relator, até por maioria de razão e sem necessidade
de outros ou melhores considerandos ou formalidades.
Nos termos dos referidos arts. 32o, n.o 1, al. b), e 41o, n.o 1, al.
a), do ETAF e 180o e 280o do CPPT.
Acordam os Juizes desta Secção em julgar verificada a suscitada
” questão prévia” e, consequentemente, declarar a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do objecto do presente
recurso.
Indicando como competente, para tanto, a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo, ao qual e após o transito haverão de ser remetidos os presentes autos, face ao já requerido
a fls. 76.
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Custas pela Recorrente fixando a taxa de justiça em 120 euros
e a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência do S.T.A.
Competência do T.C.A.
Doutrina que dimana da decisão:
Questionando-se, nas conclusões do recurso per saltum, matéria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, do S.T.A. e pela competência do T.C.A. para
daquele conhecer.
Recurso no 1738/02-30, em que são recorrente PMH 2 - Indústrias
Médicas, Lda, recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator
o Exmo Juiz Conso Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
PMH 2 - INDÚSTRIAS MÉDICAS LDA., inconformada com a
sentença do Mo Juiz do T.T. de 1a Instância de Santarém, que lhe
negou provimento ao recurso que havia interposto da decisão aplicativa de coima, daquela interpôs recurso para este S.T.A., terminando
as suas alegações com a formulação de um quadro conclusivo onde,
para além do mais, afirma:
”A recorrente pagou a divida do IVA em 4/6/96 [conclusão a)].
Não foram apresentadas contra-alegações.
O relator, por despacho de fls. 72, considerou que na referida conclusão e também numa outra vem vertida matéria de facto não estabelecida na decisão recorrida e, por isso, propendeu a declarar este
S.T.A. incompetente para conhecer do recurso, por não ter este por
exclusivo fundamento matéria de direito.
Notificadas as partes para, a este propósito, se pronunciarem, apenas o fez a recorrente que requereu, a julgar-se incompetente este
S.T.A., a remessa dos autos ao Tribunal competente.
Os autos foram cobrados ao Mo Po.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir, começando por conhecer
de predita questão.
Do confronto da conclusão atrás referida com a peça recorrida,
desde logo resulta ser esta inteiramente omissa quanto à data do
pagamento da divida de IVA.
Pugna, pois, a recorrente, pela fixação de um facto que a sentença
recorrida não estabeleceu.
O que, nos termos dos arts. 21o, no 4, 32o, no 1, al. b), 39o e
41o, no 1, al. a), do E.T.A.F., determina a incompetência deste S.T.A.
para o conhecimento do recurso e a competência, para o efeito do
T.C.A.
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Termos em que se acorda em declarar este S.T.A. incompetente,
em razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso e competente,
para o efeito o T.C.A. pela Secção de Contencioso Tributário.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 120 euros
e a procuradoria em 50%.
Oportunamente, remetam-se os autos ao T.C.A., conforme requerido a fls. 74.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Mendes Pimentel — António Pimpão.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.

Pugna, pois, a recorrente, pela fixação de um facto que a sentença
recorrida não estabeleceu.
Assim sendo, o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria
de direito.
O que , nos termos dos arts. 21o, no 4, 32o ,no 1, al. b), 39o e
41o, no 1, al. a), do E.T.A.F., determina a incompetência deste S.T.A.
para o conhecimento do recurso e a competência, para o efeito, do
T.C.A.
Termos em que se acorda em declarar este S.T.A. incompetente,
em razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso e competente,
para o efeito, o T.C.A., pela Secção do Contencioso Tributário.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 120 euros
e a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Assunto:
Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência do
S.T.A.. Competência do T.C.A.
Doutrina que dimana da decisão:
Questionando-se, nas conclusões do recurso per saltum, matéria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia, para daquele conhecer, do S.T.A., sendo,
para tanto, competente, o T.C.A.
Recurso n.o 1742/02-30, em que são recorrente PMH Produtos Médicos Hospitalares, Lda, e Recorrida a Fazenda Pública e de que
foi relator o Exmo Juiz Conso. Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
PMH - PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES, S.A., inconformada com a sentença, a fls 48 e seguintes, do Mmo Juiz do T.T.
de 1a Instância de Santarém, que lhe negou provimento ao recurso
que havia interposto da decisão aplicativa de coima, daquela interpôs
recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação de um quadro conclusivo onde, para além do mais, afirma:
“A recorrente pagou a divida do IVA em 4/6/96 [conclusão a)].
Não foram apresentadas contra-alegações.
O relator, por despacho de fls. 71, considerou que na referida conclusão e também numa outra vem vertida matéria de facto não estabelecida na decisão recorrida e, por isso, propendeu a declarar este
S.T.A. incompetente para conhecer do recurso, por não ter este por
exclusivo fundamento matéria de direito.
Notificadas as partes para, a este propósito, se pronunciarem, nada
disseram.
O Exmo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A, convergiu com
o entendimento do relator.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir, começando por conhecer
de predita questão.
Do confronto da conclusão atrás referida com a peça recorrida,
desde logo resulta ser esta inteiramente omissa quanto à data do
pagamento da dívida de IVA.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incompetência hierárquica do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Inseridos nas conclusões de alegação de recurso de decisão
da 1.a Instância para o STA factos que não constam do
quadro factual desenhado pelo tribunal a quo, não versa
o mesmo exclusivamente matéria de direito, por isso que,
para dele conhecer, falece à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo competência
hierárquica, cuja assiste à Secção homónima do Tribunal
Central Administrativo.
Recurso no 1745/02-30. Recorrente: SECO & VIEIRA, LDA; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo Juiz Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
SECO & VIEIRA, LDA, com sede na Estrada Nacional, Barreiras
do Tejo, Abrantes, inconformada com a sentença do TT de 1a Instância
de Santarém que julgou improcedente esta impugnação judicial, por
si deduzida contra liquidação adicional de IVA, e respectivos juros
compensatórios, referente ao exercício de 1994, vem até nós, culminando a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1. Ao não anunciar todas as questões a resolver colocadas pela
impugnante e ao não se pronunciar sobre todas elas, a sentença violou
o regime previsto nos artigos 123o, no 1, e 124o, ambos do CPPT,
pelo que é nula nos termos do artigo 125o, 1, do mesmo diploma
legal.
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2. Nulidade cuja apreciação constitui questão de direito cujo conhecimento é da competência do STA, 2a Secção.
3. A sentença faz errada interpretação dos factos, ao dar como
provado que existem vendas não declaradas, liquidando de novo o
respectivo IVA, quando a testemunha inquirida refere expressamente
que as facturas de Dezembro de 1994 foram lançadas na contabilidade,
tendo o IVA sido creditado ao Estado na conta prevista no POC
para o efeito.
4. Pelo que houve erro nos pressupostos de facto da liquidação
impugnada, com a consequente violação de lei.
5. No que respeita aos custos relacionados com obras de reparação
do local onde funcionam as actividades da impugnante, a sentença
faz errada aplicação do princípio da dedução, violando o(s) artigo(s)
19o e 20o do CIVA, na senda da posição da AF.
6. A contabilidade da empresa está em ordem e em dia, reflecte
a verdade das actividades da impugnante.
Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui:
- A sentença refere a síntese conclusiva da causa de pedir da
impugnante.
- A sentença emite pronúncia sobre toda a matéria relevante para
as liquidações postas em crise.
- Logo, as nulidades da sentença previstas no art.o 125o do CPPT
não se aplicarão ao presente caso.
O distinto PGA entende que “como se vê nas conclusões c) a
f) das alegações, o recurso versa também matéria de facto, circunstância que obsta a que este STA dele possa conhecer, sendo competente, antes, o TCA, pela sua 2a Secção (. . .)”.
Levado ao conhecimento das partes, na íntegra, o douto parecer
do Ministério Público, apenas a Rct. se manifestou a respeito,
contrariando-o.
Corridos os vistos, cumpre decidir.
Mister é debruçarmo-nos já sobre a questão suscitada pelo Ministério Público, aliás, de conhecimento oficioso.
Logra, efectivamente, prioridade de conhecimento, sendo que a
sua eventual procedência prejudicará o de qualquer outra questão artigos 3o da LPTA, 45o do CPT e 101o e segs. do CPC.
A decisão recorrida assentou nos seguintes factos:
A) A impugnante, no ano de 1994, era tributada em IRC, pelo
regime geral, dedicando-se à compra por grosso de bacalhau tradicional e à revenda, em geral, com colocação no mercado, essencialmente, retalhista, encontrando-se enquadrada, em sede de IVA, no
regime normal, com periodicidade mensal.
B) Com relação ao exercício de 1994 e na sequência de fiscalização
à respectiva escrita, a coberto da ordem de serviço n.o 12571, de
21.VII.1998, apurou-se que a impugnante:
- não contabilizou (não estavam evidenciadas tanto nos extractos
da respectiva conta, como no diário analítico ) as facturas emitidas
em Dezembro de 1994, numeradas de 20861 a 20873, inclusive, no
montante líquido de esc. 2 598 162$00;
- contabilizou como compra a nota de lançamento n.o 1335, de
22.VI.1999, de “Cabral & Silveira, Lda”, no valor líquido de
esc. 990 000$00, sendo que se tratava de uma devolução referida,
em parte, à factura n.o 5508, de 15.VI.1994, daquela sociedade e
devidamente contabilizada, tendo sido deduzido, duplamente, o IVA,
no montante de esc. 99 000$00 (49 500$00×2);
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- deduziu IVA no montante de esc. 189 600$00, contido em documentos de aquisição de bens e serviços que foram utilizados e prestados na habitação particular dos seus sócios.
C) Na sequência do apurado e descrito em B), a partir das correcções técnicas que se mostraram necessárias e com base no teor
da nota de apuramento mod. 382 de fls. 53, foram efectuadas, em
23.III.1999, as liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios
referentes ao ano de 1994, no valor de, respectivamente, 418 508$00
e 280 534$00, no montante global de esc. 699 042$00, com data limite
de pagamento em 31.V.1999.
Este o quadro factual desenhado pelo tribunal a quo, que, como
bem observa o EMMP, a Rct. afronta na 3a, onde diz que a sentença
faz errada interpretação dos factos, ao dar como provado que existem
vendas não declaradas, sendo que a testemunha inquirida refere expressamente que as facturas de Dezembro de 1994 foram lançadas na
contabilidade. E na conclusão 6a - a contabilidade da empresa está
em ordem e em dia, reflecte a verdade das actividades da impugnaste contraria a factualidade vertida no segundo item do probatório.
Acresce que na 5a conclusão se alude a custos relacionados com
obras de reparação do local onde funcionam as actividades da impugnante, materialidade de todo ausente do sobredito quadro factual.
Destarte, a matéria de facto não se nos apresenta consolidada,
situação que reclama a intervenção do Tribunal Central Administrativo - Secção de Contencioso Tributário, de competência generalizada, nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 41 o do ETAF.
É que a competência deste STA para apreciação dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância se cinge
a matéria de direito, segundo o estatuído nos artigos 21o, no 4, e
32o, no 1, al. b), do ETAF e 280o, no 1, do CPPT (correspondente
ao artigo 167o do CPT).
E, como desde há muito este Supremo vem entendendo, para a
determinação da competência hierárquica à face do preceituado em
tais artigos 32o, no 1, al. b), e 280o, no 1, o que é relevante é que
o recorrente, na alegação de recurso e respectivas conclusões, suscite
qualquer questão de facto ou invoque, como suporte da sua pretensão,
factos que não foram dados como provados na decisão recorrida.
Não releva, para efeitos de determinação da competência, saber
se, para decidir a questão de direito tal como o tribunal ad quem
a entende, vai, ou não, ser efectivamente necessário alterar a . matéria
de facto fixada na sentença em apreço, pois o tribunal superior, antes
de estar decidida a sua competência, não pode antecipar a sua posição
sobre a solução da questão de direito, porquanto apontar esta cabe,
apenas, ao tribunal que estiver já julgado competente.
Como assim, a questão da competência hierárquica para efeitos
das sobreditas normas é uma questão prévia que tem de ser decidida
abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem proclamaria
se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica é, tão só, verificar se o recorrente pede alteração
da matéria de facto ou invoca factos que não constam do probatório.
Se tal ocorre, o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria
de direito e fica, desde logo, definida a competência da 2a Instância.
E isto independentemente de, a final, este Tribunal, então já julgado
competente, vir a concluir que a discordância sobre a fixação factual,
os factos não provados alegados na peça recursiva são de todo ir-
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relevantes para a decisão do recurso à face da posição de direito
que entende adequada.
Temos, pois, que tanto constitui fundamento de facto do recurso
a questão sobre a verificação de factos dados como provados, ou
não, na decisão recorrida, quanto a afirmação de factos que a fixação
probatória omite e cuja atendibilidade ou relevo no julgamento do
recurso são indiferentes para efeitos de determinação da competência
hierárquica, que, como sublinhado no acórdão desta Secção de
4.V.1994, rec. 17 463, se afere pelo quid disputatum, que não pelo
quid decisum.
Isto assente, importa referir que segundo o artigo 21o, no 4, do
ETAF, “a Secção de Contencioso Tributário (do STA) apenas conhece
de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1a instância”, estabelecendo, em consonância,
o artigo 32o, no 1, al. b), do mesmo Estatuto, que “compete à Secção
de Contencioso Tributário (do STA) conhecer dos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, com exclusivo
fundamento em matéria de direito”.
E, na mesma linha de pensamento, prescreve a alínea a) do n.o
1 do artigo 41o de tal diploma que “compete à Secção de Contencioso
Tributário ( do TCA ) conhecer dos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1a instância, salvo o disposto na alínea b) do n.o 1
do artigo 32o.”
Articuladamente, diz-nos o artigo 280o, no 1, do CPPT que “das
decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso . . .
a interpor . . . para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando
a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso
. . . para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo.”
Em seguimento de tudo o exposto se conclui que o presente recurso
per saltum não tem por exclusivo fundamento matéria de direito,
pelo que, para dele conhecer, falece, efectivamente, a esta formação
competência hierárquica, a qual assiste à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo.
Termos em que, julgando-se procedente a questão prévia em apreço,
se acorda declarar esta Secção do STA incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer deste recurso jurisdicional, competência
que assiste àquele outro Tribunal Superior.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 120 euros
e a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — António Pimpão — Almeida Lopes (vencido pois entendo que este STA
é competente).

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Ampliação da matéria de facto.

Doutrina que dimana da decisão:
O probatório da sentença não pode limitar-se a remeter para
um relatório invocando a sua extensão, mas tem de fixar
quais os factos dele constantes que relevam para a decisão
que tem de proferir. Não o tendo feito haverá que ampliar
a matéria de facto em ordem a uma correcta subsunção
dos factos ao direito.
Recurso n.o 1755/02. Recorrente: Isabel Maria Miranda Janson Rodrigues; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o
Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Isabel Maria Miranda Janson Rodrigues impugnou no Tribunal
Tributário de 1a Instância do Porto as liquidações adicionais de IRS
relativas aos anos de 1996 e 1997, pedindo a sua anulação e o reconhecimento do direito a juros indemnizatórios.
Por sentença da M.ma Juíza daquele Tribunal foi a impugnação
julgada improcedente.
Inconformada com tal decisão recorreu a impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, tendo
formulado as seguintes conclusões:
A) Os pressupostos definidos na lei para a utilização de métodos
indirectos não se confundem com a previsão do n.o 2 do art.o 39.o
da LGT.
B) A ressalva feita no art.o 39.o, n.o 2, da LGT só é aplicável
àqueles casos, de que é exemplo o art.o 57.o do CIMSISD, em que
a lei prevê expressamente a possibilidade de correcção da matéria
tributável em caso de simulação.
C) O art.o 39.o, n.o 2, é aplicável aos casos em que a administração
fiscal considere simulado preço constante de documento autêntico
de que conste negócio jurídico, como é o caso das escrituras de compra
e venda de lotes de terrenos.
D) De acordo com este preceito lega1, a administração fiscal só
poderia considerar como proveitos valores diferentes dos constantes
das escrituras de compra e venda depois de proferida sentença judicial
que conhecesse da simulação.
E) A douta sentença sob recurso, ao julgar improcedente a impugnação com esse fundamento, violou o referido preceito legal.
F) A douta sentença, ao considerar que os rendimentos derivados
da venda de lotes de terrenos para construção resultantes de loteamento feito em comum por vários proprietários estão sujeitos a IRS
e não a IRC violou o preceituado nos art.os 14.o, n.o 1, e 18.o do
CIRS conjugadamente com o art.o 2.o, n.o 1, al. b), do CIRC, nas
redacções vigentes nos períodos a que respeitam as liquidações
impugnadas.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido de que se mandasse ampliar a matéria de facto porque
o único facto estabelecido não chega para tratar todas as questões
de direito que se colocam.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
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1. À impugnante foram efectuadas liquidações adicionais em sede
de IRS de 1996 e 1997, de acordo com a nota de fundamentação
cuja cópia faz fls. 32 a 46 dos autos e que aqui nos dispensamos
de reproduzir face à sua extensão.
2. Notificada da fixação do rendimento colectável, a impugnante
reclamou para a comissão de revisão, tendo a reclamação sido
indeferida.
A sentença recorrida em sede de fixação dos factos provados limitou-se a referir, como consta da transcrição supra, que foram efectuadas à impugnante liquidações adicionais de IRS e que, notificada
da fixação do rendimento colectável a impugnante reclamou, tendo
a reclamação sido indeferida. Acrescentou que tais liquidações ”foram
efectuadas de acordo com a nota de fundamentação cuja cópia faz
fls. 32 a 46 dos autos e que aqui nos dispensamos de reproduzir
face à sua extensão”. No seu recurso vem a recorrente questionar
a utilização de métodos indirectos e a sujeição a IRS ou a IRC da
venda de lotes de terrenos para construção resultantes de loteamento
feito em comum por vários proprietários. Ora para apreciar juridicamente tais questões terá de saber-se em concreto quais os factos
em que se apoia a sentença. Dada a sua exclusiva competência em
matéria de direito não pode este Supremo Tribunal Administrativo
ir prescrutar dentre os factos constantes da nota de fundamentação
quais os que relevam para o efeito e que terão de ser interpretados.
A extensão do relatório não dispensa o julgador de fixar de entre
os factos que nele constam quais os que relevam para decidir a questão
objecto da impugnação. E tais factos têm de constar do probatório
para que o tribunal de recurso possa apreciar juridicamente da correcção da decisão, conforme se alcança do disposto no artigo 729o
do Código de Processo Civil.
Em conformidade com o exposto, atento o disposto nos artigos 729o
e 730o do Código de Processo Civil, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em determinar a baixa dos autos
ao tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto, aí sendo
fixados os factos pertinentes para o conhecimento da impugnação,
a qual deverá ser decidida em conformidade com tal matéria de facto,
assim se dando provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Nulidade de sentença por omissão de pronúncia.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Não incorre em nulidade por omissão de pronúncia a
sentença proferida em processo de oposição à execução
fiscal que afirma, expressamente, não se pronunciar sobre

um dos fundamentos invocados pelo oponente por ele
não poder, nos termos da lei, servir de base à oposição.
2 — A mesma sentença pode, porém, enfermar de erro de
julgamento se, ao contrário do decidido, aquele fundamento estiver autorizado pelo legislador para alicerçar
a oposição à execução fiscal.
Recurso n.o 1778/02. Recorrente: Gianfranco - Comércio e Indústria
Têxteis SA; Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social do Porto; Relator: Exmo Juiz Conso Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. GIANFRANCO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTEIS, S. A.,
com sede em Gemunde, Maia, recorre da sentença do Mma Juíza
da 2a Secção do 1o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância do
Porto que julgou parcialmente improcedente a oposição à execução
fiscal instaurada para cobrança de dívida de contribuições à Segurança
Social relativas a vários meses dos anos de 2000 e 2001.
Formula as seguintes conclusões:
«1a
Na decisão recorrida, o Senhor Juiz a quo não se pronunciou, como
data venia lhe cumpria, sobre a invocada falta de requisitos das certidões dadas à execução;
2a
A verificação da falta daqueles requisitos é de conhecimento
oficioso;
3a
Como tal, a decisão recorrida enferma de nulidade por omissão
de pronúncia;
4a
Na decisão recorrida violou-se o disposto nos arts. 165o, no 1, al. b),
165o, no 4, 2o, 96o e 125o do CPPT, 99o da LGT, 668o (1a parte),
no 1, al. d), e 660o, no 2, do Cód. Proc. Civil.
Termos em que, no provimento do recurso, deve ser anulada a
douta decisão recorrida, ordenando-se a baixa do processo à 1a instância para se conhecer da questão não apreciada”.
1.2. O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social contra-alega defendendo a manutenção do julgado, concluindo deste
modo:
“1.
Na oposição à execução fiscal deduzida pela aqui recorrente no
processo de execução fiscal que lhe foi instaurado pela aqui recorrida,
no qual aquela alegou a nulidade do processo por não estarem os
títulos executivos de acordo com os requisitos legais, o Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto decidiu que tal nulidade não constitui
fundamento de oposição à execução e, que a falta de requisitos essenciais do título executivo não pode ser invocada em sede de oposição
à execução... estes casos devem ser arguidos e conhecidos no respectivo
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processo executivo, é que tais situações não dão lugar à extinção da
execução, mas sim à anulação dos actos subsequentes do processo.
2.
A douta sentença, decidiu ainda que, a este propósito se considera
que os vícios dos títulos executivos não se traduzem na omissão de
formalidades essenciais mas sim de faltas que poderão prejudicar a defesa
do citado.
3.
A recorrente alegou que na decisão recorrida o Senhor Juiz não
se pronunciou sobre a invocada falta de requisitos das certidões dadas
à execuções, sendo que tal verificação seria de conhecimento oficioso
e, como tal a decisão recorrida enfermaria de nulidade por omissão
de pronúncia.
4.
Salvo melhor entendimento, parece-nos que, de acordo com a lei,
art.o 668.o, n.o 1, al. d), do CPC, a sentença é nula quando o juiz
deixe de se pronunciar sobre questões que devesse apreciar, e
5.
mo

Na presente situação, o Ex Senhor Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância do Porto colocou como questão a decidir: da falta
de requisitos dos títulos dados à execução e sua repercussão ao nível
da exigência das contribuições ou juros, fl. 72 da douta sentença, e
6.

10.
A nulidade de omissão de pronúncia ocorre quando o Tribunal
deixa de conhecer questões que deveria conhecer à face das regras
existentes.
11.
Não existe, assim, omissão de pronúncia quando o tribunal consciente
e explicitamente deixa de conhecer de qualquer questão, por entender
que não o deve fazer, poderá haver erro de julgamento mas não nulidade
por omissão de pronúncia, neste sentido Ac. do STA de 24/10/2001,
in proc. n.o 38369.
12.
Também no Ac. de 10/11/98, in proc.o n.o 39563, o STA refere
que não incorre em nulidade por omissão de pronúncia prevista no
art.o 668.o, n.o 1, al. d), primeira parte do CPC a decisão judicial que
considerou a questão que lhe era posta e entendeu que a mesma não
era de apreciar, aduzindo nesse sentido razões justificativas, em tal caso,
só poderá haver erro de julgamento.
13.
Também neste sentido Ac. do STA de 26/11/91, in proc. n.o 19404
e Ac. do STA de 13/05/98, in proc. n.o 21901.
Termos em que deve ser negado provimento ao recurso apresentado, mantendo-se a douta sentença proferida (. . .)”.
1.3. O Exmo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal não
emitiu parecer no prazo conferido pela lei.
1.4. O processo tem os vistos dos Exmos Juízes-Adjuntos.
2. A decisão impugnada fixou a factualidade seguinte:
“1

Na fl. 73 apreciou e decidiu esta questão referindo que a este respeito
limitamo-nos a dizer que os factos alegados (nulidade do processo de
execução por derrogação de formalidades legais e (ou) falta de requisitos
essenciais do título executivo - sua nulidade - não constituem fundamento
de oposição à execução.
7.

O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, Delegação
do Porto instaurou a execução no 1301-01/100718.1 contra a oponente
para cobrança da quantia de 2.110.689$00, relativa a dívidas de Contribuições à Segurança Social dos meses de Fevereiro, Julho e Dezembro de 2000 e de Janeiro e Fevereiro de 2001- cfr. as certidões
de fls. 17 e 19;
2

Decidiu ainda que a falta de requisitos essenciais do título executivo
não pode ser invocada em sede de oposição à execução...estes casos
devem ser arguidos e conhecidos no respectivo processo executivo, é
que tais situações não dão lugar à extinção da execução, mas sim à
anulação dos actos subsequentes do processo.

da soma referida em 1), a oponente, em 15/03/01, efectuou o pagamento de 148.750$00, referente à contribuição do mês de Fevereiro
de 2001- cfr. o teor de fls. 66, que aqui se dá por reproduzido para
todos os efeitos -; relativamente a este mês a soma exequenda ficou
reduzida a 65.312$00;
3

8.
Ao colocar a questão da nulidade e ao decidir sobre ela, o Tribunal
não deixou de apreciar a questão como lhe competia nos termos
do arts. 660.o, n.o 2, do CPC.
9.
Pelo que, contrariamente ao alegado pela recorrente, a douta sentença não está ferida por uma nulidade de omissão de pronúncia
prevista no art.o 668.o, n.o 1, al. d), do CPC, porquanto

A oponente foi citada para a execução em 07/12/01;
4
Esta oposição foi apresentada em 17/01/02.”
3.1. Vem acusada a decisão recorrida de nulidade por omissão
de pronúncia, uma vez que, suscitada que fora na petição de oposição
a falta de requisitos dos títulos dados à execução, e sendo essa, ademais, questão de conhecimento oficioso, nada disse sobre tal tema.
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Na verdade, a oposição assentava em dois fundamentos: a falta
de força executiva dos títulos, e o parcial pagamento da quantia
exequenda.
A sentença em apreço debruçou-se sobre o pagamento parcial invocado pela opoente, que considerou verificado, julgando, em conformidade, e nesse particular, procedente a oposição; e disse, sobre
os títulos executivos, que os seus vícios não servem de fundamento
à oposição, pelo que, expressamente, desatendeu ”este fundamento”.
Não é, pois, justa a crítica que a recorrente faz à sentença, quando
a acusa de ter omitido pronúncia ”sobre a invocada falta de requisitos
das certidões dadas à execução” (1a conclusão das alegações de recurso). A sentença pronunciou-se, de modo claro, sobre a matéria,
afirmando que essa alegada falta de requisitos era tema a discutir
no âmbito da própria execução fiscal, não podendo servir de base
à respectiva oposição, aonde não poderia ser atendida.
Ora, quando o juiz deixa de apreciar uma questão depois de a
abordar, expressando as razões por que dela não conhece, o que
pode ocorrer não é, nunca, vício de nulidade, por falta de pronúncia,
mas só erro de julgamento, se, ao contrário do julgado, a pronúncia
sobre o fundo de tal questão se impusesse.
O mesmo é o vício de que enferma a sentença quando deixa de
apreciar de questão cujo conhecimento se impunha ao juiz por dever
de ofício. Também neste caso não há nulidade por omissão de pronúncia, mas erro de julgamento: o juiz entendeu, mal, que se lhe
não impunha conhecer de tal questão.
Não se verifica, consequentemente, o invocado vício de nulidade
por omissão de pronúncia.
3.2. E de outro vício da sentença não se nos impõe cuidar.
É que o vício de nulidade por omissão de pronúncia, que acaba
de ocupar-nos, foi o único suscitado pela recorrente nas conclusões
das suas alegações, e nestas mesmas.
Embora se considere que a deficiente qualificação feita pelo recorrente, ao definir como nulidade aquilo que só pode ser erro de
julgamento, não constrange o tribunal de recurso, que nem por isso
fica exonerado de apreciar as questões incluídas no seu âmbito e
objecto, no caso, não temos que conhecer desse eventual erro de
julgamento.
É que, contra o decidido na sentença impugnada - que é, em súmula,
não constituir a invalidade dos títulos executivos fundamento legal
da oposição à execução, por isso não podendo tal questão ser apreciada
no âmbito dessa oposição -, a recorrente nada esgrime, não contraria
o julgado, não aponta quaisquer razões adversas, não apresenta argumentos em favor de uma decisão diferente da recorrida.
Limita-se a dizer que, ao assim decidir, o Mmo Juiz omitiu pronúncia
sobre questão que devia apreciar. O que, como se viu, não aconteceu.
Improcedem, pelas razões expostas, as conclusões das alegações
de recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.
Custas a cargo da recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Baeta Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Vítor Meira.
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Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional interposto para o Supremo Tribunal Administrativo (STA) em processo inicialmente julgado por
um Tribunal Tributário de 1a instância. Erro de julgamento
sobre a matéria de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
Não merece ser provido o recurso interposto para o STA em
processo julgado, em primeiro grau de jurisdição, por um
tribunal tributário de 1.a instância, se tal recurso se funda,
apenas, no erro de julgamento da matéria de facto apontado
ao Tribunal Central Administrativo, uma vez que, no caso,
os poderes de cognição do STA se limitam à matéria de
direito, estando-lhe vedado sindicar esse erro.
Recurso n.o 1853/02. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Arbor — Sociedade Transformadora de Madeiras, Lda.; Relator:
Exmo Juiz Cons.o Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre do acórdão do Tribunal Central
Administrativo (TCA) que confirmou a sentença do M.mo Juiz do
Tribunal Tributário de 1a Instância de Viana do Castelo que julgara
procedente a impugnação da liquidação de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo aos exercícios dos anos
de 1991 e 1992 deduzida por ARBOR — SOCIEDADE TRANSFORMADORA DE MADEIRAS, LDA., com sede em Conchada, Mazarefos,
Viana do Castelo.
Formula as seguintes conclusões:
“1.
A AT fez juntar aos autos o relatório do Departamento dos Serviços
de Fiscalização Tributária da DD de Finanças do Porto.
2.
O conteúdo desse relatório não foi objecto de qualquer consideração pelo MD Acórdão recorrido.
3.
Dele resulta, sem margem para dúvidas:
a) que nenhum dos emitentes das facturas em causa exercia já
qualquer actividade comercial ou industrial à data da respectiva
emissão;
b) os ex-sócios da ”Cosmir” estavam fugidos no Brasil e vinham
acidentalmente a Portugal onde encabeçavam um grupo de emissão
e venda de facturas falsas.
c) Essa era a única actividade que mantinham, em Portugal, desde
a sua ida para o Brasil e, portanto, à data da emissão das facturas
em causa.
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d) O recurso às ”correcções técnicas” estava, pois, perfeitamente
justificado.
e) A impugnante não logrou, no que respeitas às facturas em causa
e à sua autenticidade/veracidade, instalar a mais pequena e fundada
dúvida, nos termos e para os efeitos do art. 121 o do CPT.
4.
O MD Acórdão recorrido não valorizou, minimamente estes factos,
não os referindo, sequer em sede de ”Conclusões”.
Termos em que:
Fez errada interpretação dos factos e, por isso, errada aplicação
da lei, nomeadamente do art. 121o do CPT, pelo que deverá ser
revogado e substituído por outro que mantenha a liquidação efectuada.”
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto é de parecer que o recurso
não pode ser provido, uma vez que vem fundado em pretenso erro
de julgamento sobre a matéria de facto.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes Adjuntos.
2. Vem fixada factualidade seguinte:
“A)
A impugnante encontra-se colectada pela actividade de transformação de madeiras CAE 331110 - cfr. fls. 380.
B)
A impugnante apresentou em 26/5/92 a declaração mod. 22 relativa
ao exercício de 1991 e em 18/5/93 a declaração mod. 22 relativa ao
exercício de 1992 - cfr. inf. fls. 380.
C)
Pelos Serviços de Fiscalização Tributária foi elaborado o relatório
de folhas 436 a 450 o qual aqui se dá por integralmente reproduzido
para todos os efeitos legais.
D)
Com base naquele relatório foi preenchido o Mapa de Apuramento
Mod. DC 22, no qual o lucro tributável declarado, relativamente ao
ano de 1991 de esc. 31.204.960$00 foi corrigido para esc. 44.685.395$00
- cfr. fls. 451.
E)
A impugnante foi notificada daquela correcção em 19/10/95 - cfr.
fls. 453.
F)
Em 16/11/95 a impugnante apresentou reclamação nos termos do
art. 84o do CPT, a qual foi indeferida - cfr. fls. 458 a 461.
G)
A impugnante foi notificada em 18/3/96 para proceder ao pagamento de esc. 8.039.355$00 sendo esc. 4.852.957$00 de imposto e
esc. 3.186.398$00 de juros compensatórios, pagamento esse efectuado
em 8/5/96 - cfr. fls. 381.

H)
Com base no relatório referido em C) foi preenchido o Mapa de
Apuramento Mod. DC 22, no qual o lucro tributável declarado, relativamente ao ano de 1992 de esc. 17.341.771$00 foi corrigido para
esc. 20.110.611$00 - cfr. fls. 466.
I)
A impugnante foi notificada daquela correcção em 19/10/95 -.cfr.
fls. 468.
J)
Em 16/11/95 a impugnante apresentou reclamação nos termos do
art. 84o do CPT, a qual foi indeferida - cfr. fls. 469 e 381.
K)
A impugnante foi notificada em 18/3/96 para proceder ao pagamento de esc. 1.433.291$00 sendo esc. 996.782$00 de imposto e esc.
436.509$00 de juros compensatórios, pagamento esse efectuado em
6/5/96 - cfr. fls. 381.
L)
Dão-se aqui por integralmente reproduzidos os documentos de folhas 10 a 378.
M)
No relatório do exame à escrita dito em C) ficou dito, para além
do mais, o seguinte:
«1-MOTIVO/ÂMBITO DA ACÇÃO:
1.1 - A presente acção (. . .) teve como motivo determinante as
informações recolhidas que apontavam para a existência de fortes
indícios da prática dos CRIMES DE FRAUDE FISCAL e de ABUSO
DE CONFIANÇA FISCAL, (. . .) com recurso à utilização de facturas
falsas (facturas referidas a empresas inexistentes).
1.2 - Toda a acção foi dirigida no sentido de detectar a utilização
de facturas emitidas por indivíduos e/ou empresas com irregularidades
ao nível do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), que no que
se refere ao seu comportamento perante este imposto, quer no que
se refere ao seu enquadramento.
(. . .).
3 - SITUAÇÃO DE FACTO VERIFICADA:
3.1 - Enquadramento Fiscal:
3.1.1 - Imposto sobre o Valor Acrescentado:
A empresa encontra-se registada em Imposto sobre o Valor Acrescentado pela actividade de Transformação de Madeiras (CAE
311.1.1.0), enquadrada no regime normal com periodicidade mensal.
3.1.2 - Impostos sobre o Rendimento:
Para efeitos de imposto sobre o rendimento é tributada em Imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas.
(. . .).
4.2 - APRECIAÇÃO ESPECÍFICA:
4.2.1- Compras:
De acordo com o motivo determinante da presente acção de fiscalização a nossa análise incidiu principalmente na conta de COMPRAS, e, basicamente na busca de facturas emitidas por duas empresas
inexistentes:
- COSMIR - Industrial de Serração de Madeiras de Baião, Lda;
- António Maria Monteiro de Oliveira Miranda.
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4.2.1.2 - Caracterização dos Fornecedores:
A) - COSMIR - Industrial de Serração de Madeiras de Baião,
Lda. (. . .).
1 - Esta sociedade encontra-se cessada desde 30.12.90, conforme
se verifica pelo extracto da base de dados do cadastro de contribuintes
IVA-IR (Doc. 1);
2 - Em acção de fiscalização levada a efeito à COSMIR, pelo Departamento dos Serviços de Fiscalização Tributária da Direcção Distrital de Finanças do Porto, e, conforme relatório elaborado por aquele
Departamento (Doc. 2), conclui-se que:
2.1 - Os sócios da ex-COSMIR (Manuel João Monteiro de Oliveira
Miranda e Jorge Monteiro de Oliveira Miranda) emigraram para o
Brasil em 1990, aparecendo em Gôve - Baião periodicamente (Doc.
2);
2.2 - Conforme já salientámos a COSMIR encontra-se cessada nos
termos da al. b) do no. 1 do arto 33o do CIVA, que expressamente
determina que a cessação se verifica por um dos seguintes motivos:
“Ter esgotado o seu activo, pela venda dos bens que o constituem
ou pela sua afectação a uso próprio do titular, do pessoal ou, em
geral, a fins alheios à mesma, bem como pela sua transmissão gratuita”;
3 - Todas as facturas que têm sido detectadas, emitidas pela COSMIR, têm sido consideradas falsas, emitidas por uma empresa inexistente, não tendo sido consideradas como vendas/transacções efectivas, quer para efeitos de Imposto sobre o Valor Acrescentado, quer
para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas,
desde o ano de 1990, inclusive (Doc. 2), antes simulam vendas/transacções considerando-se esta sociedade inactiva por abandono dos
sócios;
4 - O actual arrendatário das instalações da ex-COSMIR - Carlos
Ribeiro Magalhães - e adquirente das máquinas no processo de execução fiscal, antes referido, em auto de declarações anexo ao Doc.
2, afirmou em síntese o seguinte:
”Que é do seu conhecimento que os ”irmãos Miranda” - os sócios
da ex-COSMIR depois de se deslocarem para o Brasil, vêm a Portugal
com certa regularidade, instalando-se na zona do Minho, onde, para
além de eles próprios, têm pessoas que ficam incumbidas de venderem
os vários livros de facturas, e que constituem ali um grupo organizado,
chegando mesmo ao ponto de uns irem à frente e vendem as facturas
com redução de 50 % do valor do IVA, e, passados uns dias vão
lá outros elementos do grupo e tentam vender outras facturas, sob
a ameaça de denúncia por posse de facturas falsas, exigem o pagamento dos restantes 50% do IVA”;
No referido auto de declarações constam vários nomes que segundo
afirmou ”lhe foram fornecidos por Carlos de Jesus Araújo, residente
em Ponte de Lima”;
(Carlos de Jesus Araújo, reside no lugar de Devesa, freguesia de Anais,
concelho de Ponte de Lima);
4.1 - Em auto de declarações de 20.03.95 (Doc. 3), Carlos de Jesus
Araújo, confirmou ter conhecimento que os ”irmãos Miranda” - os
sócios da ex-COSMIR e o António Maria Monteiro de Oliveira Miranda - vendiam facturas falsas.
4.1.1 - Foi o Carlos de Jesus Araújo que no referido auto de declarações mencionou, entre outros, a Arbor, como eventual utilizadora
de facturas dos ”irmãos Miranda” sócios da ex-COSMIR e António
Maria Monteiro de Oliveira Miranda.
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5 - A Arbor tem contabilizadas como compras várias facturas emitidas pela COSMIR, durante os anos de 1990 e 1991 (Docs. 4 e
5), que totalizam o valor de Esc. 18.429.322$00, assim discriminado:
(...)
1991
Totais

Valor total

Valor líquido

(...)
15 772 111$00
18 429 322$00

(...)
13 480 435$00
15 751 555$00

Imposto

(...)
2 291 676$00
2 677 767$00

6 - Tais valores foram efectivamente registados na contabilidade da
Arbor, com todas as consequências, conforme se comprova pelo extracto
da conta-corrente (Doc. 6) relativa ao ano de 1991, não se apresentando
extractos do ano de 1990 em virtude da Arbor não os possuir.
B) - António Maria Monteiro de Oliveira Miranda (. . ..):
1 - Este indivíduo encontra-se cessado desde 31/12/88, conforme
se verifica pelo extracto da base de dados do cadastro de contribuintes
IVA-IR (Doc. 7);
2 - Conforme se verifica pelas datas das facturas anexas (Docs.
8 e 9) estas foram emitidas em datas posteriores à data da cessação
de actividade, a qual para todos os efeitos se considera, nas empresas
em nome individual, como sendo equivalente à sua dissolução, pelo
que as facturas emitidas após a data da cessação se consideram falsas
e emitidas por uma empresa inexistente;
3.1 - A Arbor tem contabilizadas como compras várias facturas
emitidas pelo António Maria Monteiro de Oliveira Miranda, durante
os anos de 1992 e 1993 (Doc. 8 e 9), as quais totalizam o valor
de Esc. 9.595.003$00, assim discriminado:
1992
(...)
Totais

Valor total

Valor líquido

3 239 542$00
(...)
9 595 003$00

2 768 840$00
(...)
8 247 685$00

Imposto

470 702$00
(...)
1 347 318$00

3.1.1 - Tais valores foram efectivamente registados na contabilidade
da Arbor, com todas as consequências, conforme se comprava pelos
extractos da conta-corrente (Doc. 10 e 11)
5 - CORRECÇÕES:
As correcções a efectuar aos valores apresentados/declarados pela
Arbor, assumem-se como correcções técnicas, tal como determina
o despacho do Director-Geral das Contribuições e Impostos de
26.09.95, pois não resultam de presunções ou estimativas nem da
aplicação de métodos indiciários, mas da contabilização (utilização)
de facturas emitidas por empresas inexistentes.
A tais facturas não se reconhece credibilidade, uma vez que ”quanto
ao conceito de factura, para efeitos fiscais, parece ser de aceitar a noção
que, de resto, está suposta no art. 476o do Código Comercial, segundo
a qual a factura é um documento escrito que incorpora uma declaração
expressa onde se discriminam as coisas e serviços e respectivos preços
relativos às operações que ocorrem entre duas unidades económicas.
E as facturas relativas ao IVA devem revestir os requisitos exigidos
nos arts. 28o e 35o do CIVA.” (Muno Sá Gomes in Ciência e Técnica
Fiscal no. 377, pag. 11).
Outros elementos que retiram credibilidade às referidas facturas:
- A sequência numérica não acompanhar a sequência cronológica;
- A factura no 332, anexa ao doc. 9, emitida por António Maria
Monteiro de Oliveira Miranda, contabilizada em 1993, tem data de
30.07.95;
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Os factos relatados no ponto 4.2.1.2, deste relatório, provam a não
existência legal, para efeitos fiscais, dos emitentes das facturas constantes dos documentos ali referidos.
Assim, as facturas contabilizadas pela Arbor e referidas neste relatório serão tidas como falsas e como tal não aceites para efeitos
fiscais.
(. . .).
(cfr. cópia do relatório, de fls. 437 a 450).”
3. Conforme resulta das conclusões do recurso da Fazenda Pública,
a sua discordância com o aresto recorrido assenta em nele se ter
procedido a uma deficiente fixação da factualidade relevante, em consequência do que, a final, se fez, também, um erróneo julgamento
em sede de matéria de direito.
Diz a Fazenda Pública que foi junto ao processo um relatório cujo
conteúdo ”não foi objecto de qualquer consideração pelo MD Acórdão
recorrido”, o qual não valorizou os factos que dele resultam, nem
”os referindo, sequer em sede de ”Conclusões”.
Razão por que o aresto ”fez errada interpretação dos factos e,
por isso, errada aplicação da lei, nomeadamente do art. 121o do CPT,
pelo que deverá ser revogado e substituído por outro que mantenha
a liquidação efectuada”.
Esta a súmula das quatro conclusões formuladas pela recorrente,
conclusões essas que, nos termos da lei - cfr. o artigo 690o do Código
de Processo Civil - recortam o âmbito e objecto do recurso.
Como assim, e conforme bem aponta o Exmo. Procurador-Geral
Adjunto junto deste Tribunal, o recurso funda-se ”exclusivamente
em alegado erro no julgamento da matéria de facto”.
Erro de que, todavia, este Tribunal não pode conhecer, posto que
o processo foi julgado, em primeiro grau de jurisdição, por um tribunal
tributário de 1a instância, caso em que os poderes de cognição do
Tribunal se limitam à matéria de direito - vide o no 4 do artigo 21.o do
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferencia, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em,
negando provimento ao recurso, confirmar o acórdão impugnado.
Sem custas.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 5 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Contribuição autárquica. Valor patrimonial base.
Doutrina que dimana da decisão:
Se o acto de primeira avaliação de um imóvel em que assenta
a inscrição do atinente valor patrimonial na matriz for substituído por outro que fixa valor inferior, o acto de liquidação

de contribuição autárquica que haja sido realizado com
base no primeiro passa a enfermar de nulidade, por ser
consequente do primeiro acto de avaliação, não afastando
a substituição o facto de a segunda avaliação ter sido requerida em conexão com processo de liquidação de sisa.
Recurso n.o 1981/02-30, em que são recorrente a Fazenda Pública,
recorrido José Amâncio Santos Beleza, e de que foi Relator o
Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
A Fazenda Pública, não se conformando com a sentença do 3.o
Juízo do TT de 1.a Instância do Porto de fls. 80-84 - que julgou
procedente esta impugnação judicial, deduzida por José Amâncio Santos Beleza contra liquidação de contribuição autárquica do ano de
1996, no valor global de esc. 538 560$00 -, vem até nós, culminando
a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1.a A avaliação patrimonial e consequente liquidação de contribuição autárquica posta em crise constitui acto administrativo válido
e definitivo, porque cumprido dentro dos trâmites legais, não enfermando de vícios conhecidos ou a conhecer;
2.a Coexistem no ordenamento jurídico nacional a contribuição autárquica e o imposto de sisa e, por conseguinte, todas as normas
que o enformam, tributando realidades distintas;
3.a Por conseguinte, pela sentença recorrida foram violadas as seguintes normas legais: artigos 6.o, 7.o e 8.o do DL n.o 442-C/88, de
30.XI; 1.o, 10.o, 13.o e 18.o do CCA; 677.o do CPC, bem como, os
artigos 2.o e 30.o do CIMSISSD.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
- Em 21.11.1996, o impugnante fez declarar na 3.a RF de Vila
Nova de Gaia, para efeitos de liquidação de sisa, que iria comprar
por esc. 20 000 000$00, a fracção autónoma designada pela letra A,
correspondente a armazém no r/r, com entrada para o n.o 195, do
prédio urbano constituído em regime de propriedade horizontal, sito
na R. de Sta Apolónia, n.os 195 a 221, freguesia de Serzedo - V.N.G.,
omisso na matriz predial urbana mas com a declaração para a sua
inscrição apresentada em 11.IX.1995;
- Em consequência, foi liquidada sisa no valor de esc. 2 000 000$00,
em 21.II.1996;
- Em 21.11.1996, foi instaurado o processo administrativo para avaliação de bens nos termos do artigo 109.o do CIMSISSD n.o 22/96,
tendo por base o conhecimento de sisa n.o 95/96, liquidada em
21.II.1996;
- Com base na declaração de inscrição apresentada em 11.IX.1995,
foi efectuada em 05.III.1996 a avaliação do referido prédio urbano,
tendo sido atribuído o valor patrimonial de esc. 53 856 000$00 à
referida fracção;
- O impugnante foi notificado em 07.I.1997 de que a AT procedeu
à avaliação do imóvel adquirido por si, a que atribuiu o valor de
esc. 53 856 000$00, pelo que a sisa devida era no valor global de
esc. 3 385 600$00, conforme liquidação adicional efectuada;
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- Para cobrança coerciva do referido montante e do imposto de
selo correspondente, foi instaurado o processo de execução fiscal n.o
358197/101768.3;
Em 25.VI.1997, o Chefe da 3.a RF de V.N.G. proferiu o seguinte
despacho no processo 22/96:
”1.o Considero revogada nos termos dos artigos 93.o e 94.o do CPT
a liquidação da sisa de esc. 3 385 600$00 e imposto de selo de esc.
270 848$00 notificada ao contribuinte em 07.01.97 com a consequente
anulação do processo de execução n.o 97/101.76803.
2.o Proceda-se a nova liquidação e notificação ao contribuinte de
sisa e de imposto de selo devidos, com indicação expressa dos valores
e fundamentos que serviram de base à fixação do respectivo valor
patrimonial, bem como o direito de requerer 2.a avaliação para efeitos
de sisa.»
- Em 19.II.1997, foi o impugnante notificado de que ao prédio
em causa fora fixado o valor patrimonial de esc. 53 856 000$00 e
de que podia reclamar desse valor, no prazo de oito dias, nos termos
do disposto no artigo 279.o do CCPISIA, aplicável por força do disposto no n.o 1 do artigo 8.o do DL n.o 442C/88, de 30.XI;
- Em 24.III.1997, o impugnante apresentou reclamação nos termos
do disposto no sobredito artigo 279.o contra o resultado da avaliação
do imóvel, invocando justo impedimento para não o ter feito no prazo
estabelecido na lei para esse efeito;
- Em 14.V.1997, foi o impugnante notificado de que a sua reclamação não era atendida por ter sido apresentada depois de esgotado
o prazo legal para o efeito e sem que tivesse apresentado prova do
justo impedimento invocado, dado que a reclamação poderia ter sido
atempadamente apresentada por um representante legal ou gestor
de negócios;
- Em 04.V.1998, o impugnante apresentou reclamação contra a
liquidação da contribuição autárquica impugnada com fundamento
em ter ela sido liquidada sem que estivesse estabelecido, para efeitos
de liquidação de sisa, o valor patrimonial do imóvel em causa, valor
este a ter em conta na liquidação da contribuição autárquica;
- Tal reclamação foi indeferida;
Em 19.X.1998, foi o impugnante notificado do resultado da 28
avaliação, requerida em 08.VII.1997, nos termos do artigo 98.o do
CIMSISSD, e que resultou na atribuição, por parte da Comissão de
Avaliação nomeada para o efeito, do valor patrimonial de esc.
41 184 000$00;
- Enquanto decorria a 2.a avaliação, foi elaborada a liquidação
impugnada, liquidação n.o 99/144293986/182/11/0;
- O processo de impugnação teve inicio em 14.III.2001.
Exposto o quadro factual disponível, cabe referir que situação idêntica à dos presentes autos - mesmo impugnante, mesmo imóvel, tributo
da mesma natureza, conquanto referente ao ano de 1997 - foi apreciada
por este STA no recurso n.o 26 426, sendo reconhecida a razão do
contribuinte.
Tendo em mente o estatuído no artigo 705.o do CPC [a fortiori
e ex vi artigo 2.o, al. e), do CPPT] e, sobremaneira, no artigo 8.o,
3, do Código Civil, acorda-se negar provimento ao recurso, pelos
motivos constantes do aresto proferido, em 17 de Abril último, no
sobredito processo, e do qual se anexa fotocópia.
Não é devida tributação - artigo 2.o da Tabela.
Lisboa, 5 de Fevereiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Almeida Lopes — António Pimpão.
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ANEXO
o

Processo n. 26426, de 17 de Abril de 2002
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - JOSÉ AMÂNCIO DOS SANTOS BELEZA impugnou judicialmente a liquidação de contribuição autárquica do ano de 1997,
no valor de 538.680$00.
A impugnação foi julgada improcedente pelo Tribunal Tributário
de 1.a Instância do Porto:
Inconformado, o impugnante interpôs o presente recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as seguintes conclusões:
1 - O Recorrente não se conforma com a decisão do Tribunal a
quo porquanto entende que o mesmo fez uma incorrecta aplicação e
interpretação do direito aos factos.
2 - O Recorrente não pode deixar de recorrer do despacho de admissão
do recurso que fixa ao mesmo efeito devolutivo.
3 - Quando o efeito, atenta a garantia prestada, deveria ser suspensivo.
4 - Assim, ao atribuir efeito devolutivo ao recurso o M.mo Juiz a
quo violou os arts. 255.o do C.P. T., actual artigo 169.o do C.P.P.T.
e artigo 286.o, n.o 2, do C.P.P.T.
5 - Sendo este o momento da sua impugnação nos termos do artigo 687.o, n.o 4, do C.P.C.
6 - A primeira notificação que o contribuinte, ora Recorrente, recebe
é para efeitos de Sisa.
7 - A segunda notificação é para efeitos de Contribuição Autárquica,
também esta erroneamente fundamentada.
8 - O Recorrente passa a terem curso dois processos ao mesmo .tempo,
um para efeitos de Sisa e outro para efeitos de Contribuição Autárquica.
9 - Duas decisões diferentes - valores patrimoniais diferentes - colocam
a Administração Fiscal na hipótese de se contradizer, o que aconteceu.
10 - O valor de Sisa e de Contribuição Autárquica só pode ser apurado
com base num único valor patrimonial.
11 - A fixação de dois valores patrimoniais resulta em violação do
Principio da Legalidade.
12 - O Princípio da Legalidade afere-se pelo Tribunal, a pedido do
contribuinte, visando que o mesmo proceda a um reexame da legalidade
do acto ou do comportamento administrativo.
13 - Ora, o Principio da Legalidade. o Princípio da Proporcionalidade,
o Princípio da Igualdade são todos princípios que fazem parte dos princípios do Estado de Direito em sentido material.
14 - Neste sentido ao decidir como decidiu o M.mo Juiz violou o
artigo 46.o do C.P.P.T e artigo 5.o da Lei Geral Tributária,
15 - E artigo 103.o da Constituição da República Portuguesa.
Termina pedindo que seja dado provimento ao presente recurso,
revogando-se a douta sentença recorrida e atribuindo-se ao mesmo
efeito suspensivo.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Pelo Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto foi suscitada a questão prévia da deserção do, recurso jurisdicional por intempestividade
da apresentação das alegações.
Por despacho do relator foram apreciadas as questões prévias da
tempestividade das alegações e do efeito do recurso, sendo elas consideradas tempestivas e sendo atribuído ao recurso efeito suspensivo.
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O Excelentíssimo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer
em que defende o não provimento do recurso, nos seguintes termos:
Subscrevemos nos seus precisos termos e para todos os efeitos legais
a decisão recorrida, já que corresponde a uma correcta interpretação
dos factos e aplicação do direito.
Acrescentaremos, porém e em defesa da referida decisão, que o valor
a considerar, para efeitos de sisa, se reporta a urna data precisa, ou
seja, a da transmissão, tal como resulta do artigo 94.o, § 2.o, do
CIMSISSD.
Dispõe este preceito legal que, tratando-se embora de um único acto
avaliativo e porque ele se destina a produzir afeitos em duas sedes distintas
- a sisa a contribuição autárquica; o bem seja avaliado com referência
a dois momentos diversos, a saber, o da transmissão e o da avaliação,
aquele para ser atendido na sisa, esta para valer na contribuição
autárquica.
Sendo assim, o resultado da avaliação feita para efeitos da sisa só
se firma na ordem jurídica para efeito da transmissão, mas não para
efeitos da contribuição autárquica.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Na sentença recorrida deu-se como assente a seguinte matéria
de facto:
1 - Em 21/02/96 Helena Maria B. S. Barbosa, na qualidade de gestora
de negócios do aqui impugnante, compareceu na 3.a RF de Vila Nova
de Gaia a fim de pagar a sisa relativa à compra, pelo preço declarado
de 20.000.000$00, de um prédio urbano composto pela fracção autónoma
designada pela letra A correspondente a um armazém no r/ch. com
entrada pelo n.o 195 do prédio em regime de propriedade horizontal
sito na Rua de Santa Apolónia, 195 a 221, da freguesia de Serzedo,
concelho de Vila Nova de Gaia, omisso à matriz predial urbana, com
a declaração de inscrição apresentada em 11/09/95;
2 - com base nesse termo de sisa - n.o 95/96, de 21/02/96, foi instaurado
o processo de avaliação de bens, nos termos do artigo 109.o do CIMSISSD, ao qual foi atribuído o n.o 22/96;
3 - e, a partir da referida declaração de inscrição de 11/09/95 foi
efectuada, em 05/03/96, a avaliarão do dito imóvel, tendo-lhe sido atribuído o valor patrimonial de 53.856.000$00, processo n.o 2/97-;
4 - o impugnante foi notificado do resultado dessa avaliação em
19/02/97;
5 - e, em 24/03/97 requereu 2.a avaliação àquele prédio;
6 - este requerimento foi indeferido por intempestividade despacho
de 12/05/97;
7 - em 17/10/96 foi prestada informação no acima referido pr. n.o 22/96,
do seguinte teor. -... já se encontra inscrito na matei predial urbana
sob o arto 2221 tendo de valor patrimonial 53.856.000$00;
8 - com base na diferença de valores foi feita liquidação adicional
à Sisa n.o 95/96, tendo sido encontrados os seguintes valores.
- Sisa - 3.385600$00;
- Imposto de selo - 270.848$00;
9 - em 07/01/97 o impugnante foi notificado para pagar a sisa, calculada com base nos valores contidos nos pontos n.os 7 e 8;
10 - por despacho do Chefe da RF datado de 25/06/97, foi anulada
a liquidação contida no ponto n.o 8, com fundamento em que tinha
sido processada em data anterior à notificação do valor patrimonial
que lhe serviu de base, tendo sido concedido ao aqui impugnante o
direito a requerer 28 avaliação para efeitos de Sisa;
11 - em 08/07/97 foi requerida essa 2.a avaliação;
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12 - e, em resultado desta, realizada em 12/10/98, no pr. n.o 22/96,
já mencionado, foi atribuído ao imóvel o valor patrimonial de
41.184.000$00;
13 - em 17/11/98 o impugnante pagou a Sisa no montante de
2.118.400$00, acrescida de 169.472$ de imposto de selo, num total de
2.287872$00 - conhecimento n.o 1024/1048;
14 - o impugnante não pagou as colectas de CA do ano de 97, no
montante de 538.560$00, pelo que foi instaurado o proc. executivo
n.o 3581-99/100394.1;
15 - esta impugnação foi apresentada em 17/08/98.
3 - A questão que é objecto do presente recurso é a de saber
se, tendo sido efectuada uma 2.a avaliação para efeitos de liquidação
de sisa, e sendo alterado para menos o valor patrimonial do prédio
em relação ao determinado em 1.a avaliação, o novo valor deve ser
considerado para efeitos de liquidação de Contribuição Autárquica,
apesar de no processo respectivo não ter sido requerida 2.a avaliação
e o contribuinte ter tido oportunidade de a requerer no processo
de liquidação de sisa devido a um erro da Administração tributária
cometido neste processo.
Os factos passam-se antes da vigência da L.G.T., que ocorreu em
1-1-1999.
Estabelece o artigo 18.o do C.C.A. que a contribuição é liquidada
anualmente, em relação a cada município, com base nos valores constantes das matrizes em 31 de Dezembro do ano a que a mesma respeita.
Nos termos do artigo 20.o do mesmo Código, na redacção inicial,
as liquidações serão oficiosamente revistas em resultado de nova
avaliação.
Destas normas se conclui, desde logo, que a Contribuição Autárquica deve ser liquidada, em principio, com base no valor inscrito
na matriz em 31 de Dezembro do ano a que ela respeita, mas que,
se houver nova avaliação, deverá ser efectuada a revisão oficiosa,
obviamente para efeito de proceder a nova liquidação com base no
valor de contribuição resultante do novo valor.
O facto de não ter sido requerida atempadamente 2.a avaliação
e ela só vir a ser requerida na sequência de uma nova oportunidade
de a requerer concedida ao contribuinte na sequência de um erro
da Administração tributária praticado no processo de liquidação e
Sisa, não afecta esta possibilidade.
Na verdade, o chamado caso decidido ou resolvido traduz-se apenas
na inadmissibilidade legal de os contribuintes questionarem administrativa ou contenciosamente a legalidade dos actos com fundamento
em vícios cuja ocorrência implique anulabilidade.
Mas, esta inadmissibilidade não significa que o acto respectivo se
fixe definitivamente na ordem jurídica, pois ele continua a poder ser
impugnado contenciosamente, a todo o tempo, com fundamento em
inexistência ou vícios geradores de nulidade (artigo 134.o do C.P.A,
aplicável, por maioria de razão, às situações de inexistência), para
além de poder vir a ser revogado pela Administração, dentro do condicionalismo legal constante dos artigos 139.o a 141.o do mesmo
Código.
Por outro lado, os actos de liquidação que têm como pressuposto
um acto de avaliação de valor patrimonial são actos consequentes
deste, pois um acto administrativo é consequente de acto anterior
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quando é praticado ou dotado de certo conteúdo em virtude da prática
deste acto anterior (1).
Por isso, mesmo que inicialmente os actos de liquidação baseados
em acto de fixação de valor patrimonial não enfermem de vício gerador
de nulidade, poderão passar a ficar afectados de vício deste tipo,
se for anulado ou revogado aquele acto que deles é pressuposto,
como resulta do preceituado na alínea i) do n.o 2 do artigo 133.o
do C.P.A. (2).
Ora, é precisamente uma situação deste tipo que ocorre no caso
em apreço.
Com efeito, foi efectuada uma 2.a avaliação em que foi determinado
um valor diferente do fixado em 1.a avaliação.
Não se pode entender que esta segunda avaliação efectuada seja
válida apenas para efeitos de sisa, como permite, em certas situações,
o § 2.o do artigo 94.o do C.I.M.S.I.S.D., pois a dupla avaliação que
aí se prevê apenas tem lugar quando as condições em que o prédio
se encontra sejam diferentes das existentes no momento da transmissão. Tratando-se de imóvel omisso na matriz tinha de ser efectuada,
no âmbito do procedimento instaurado para liquidação de sisa, uma
avaliação para efeitos dessa inscrição, como resulta do preceituado
naquele § 2.o do artigo 94.o e no artigo 109.o do mesmo Código,
sendo essa avaliação que foi efectuada, como resulta do ponto 2 do
probatório.
Sendo concedida ao interessado, por decisão administrativa, uma
nova oportunidade de requerer a 2.a avaliação, no âmbito do mesmo
procedimento previsto no artigo 109.o, esta possibilidade não pode
deixar de ter repercussão no valor da inscrição matricial, cuja fixação
é o objectivo desse procedimento.
A 2.a avaliação de um imóvel, como a 1.a, é um acto de natureza
administrativa que substitui este último, pelo que o revoga por substituição (artigo 147.o do C.P.A.), independentemente de já ter ou
não transcorrido integralmente o prazo legal para impugnação administrativa ou contenciosa da 1.o avaliação, com fundamento em
vícios geradores de anulabilidade.
Assim, os actos de liquidação consequentes desta 1.o avaliação revogada, passam a estar afectados por nulidade, pelo que administração
tributária deve dela conhecer, em conformidade com o preceituado
no n.o 2 do artigo 134.o do C.P.A., independentemente de já ter
decorrido o prazo para impugnação destas liquidações ou da 1.a avaliação com fundamento em vício s geradores de anulabilidade.
Pelo exposto, conclui-se que a liquidação de Contribuição Autárquica relativamente ao ano de 1997, assentando no valor fixado em
(1) Neste sentido, podem ver-se os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Administrativo deste Supremo Tribunal Administrativo:
- de 5-1-1996, proferido no recurso n.o 25038, publicado em Apêndice ao Diário da República
de 15-4-99, página 8178;
- de 5-12-1996, proferido no recurso n.o 30866, publicado em Apêndice ao Diário da
República de 15-4-91, página 8184;
- de 26-5-1998, proferido no recurso n.o 41772;
- de 10-11-1998, do Pleno, proferido no recurso n.o 34873;
- de 8-7-1999, proferido no recurso n.o 31932-A;
- de 4-11-1999, do Pleno; proferido no recurso n.o 23403-B;
- de 6-4-2000, proferido no recurso n.o 41906-A.
(2) Na relação tributária, estabelecida entre o contribuinte e a administração tributária,
não há terceiros interessados na manutenção do acto consequente, pelo que não se verifica
a excepção prevista nesta norma.
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1.a avaliação e não no valor constante da inscrição matricial, resultante
da 2.a avaliação, enferma de nulidade.
Termos em que acordam em
- conceder provimento ao recurso jurisdicional;
- revogar a sentença recorrida;
- declarar nula a liquidação de Contribuição Autárquica impugnada,
assim se julgando procedente a impugnação.
Sem custas, por a Fazenda Pública estar isenta (artigo 2.o da Tabela
de Custas).
Lisboa, 17 de Abril de 2002. — Jorge de Sousa (relator) — Brandão
de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Revogação dos actos administrativos. Revisão dos actos
tributários.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Os institutos da revogação dos actos administrativos e
da revisão oficiosa dos actos tributários têm pressupostos
e efeitos diferentes.
II — Os pressupostos e efeitos da revogação dos actos administrativos constam dos artos 138o a 148o do Código do
Procedimento Administrativo, enquanto os pressupostos
e efeitos de revisão oficiosa dos actos tributários constavam dos arts. 93o e 84o do Código de Processo
Tributário.
III — Os prazos de caducidade do direito à liquidação e da
revisão oficiosa dos actos tributários são diferentes.
Recurso n.o 817/02-30. Recorrente: Açortur — Investimentos Turísticos dos Açores, SARL. Recorrida: Fazenda Pública. Relator:
Ex.mo Juiz Conso Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1o Relatório:
Com fundamento em caducidade do direito à liquidação (por não
ter sido notificada nos cinco anos seguintes ao ano de 1994) e em
erro sobre os pressupostos de facto, por não terem sido descontados
os prejuízos fiscais de 1989, 1990 e 1991, a contribuinte AÇORTUR — Investimentos Turísticos Açores, SA, com sede na Rua Consul
Dabney Angústias, 9900-856 Horta, deduziu impugnação judicial contra o acto de liquidação de IRC do ano de 1994.
Por sentença de fls. 58 e seguintes, o Tribunal Administrativo e
Fiscal agregado de Ponta Delgada julgou a impugnação improcedente,
à uma pelo facto de a liquidação ter sido notificada dentro do prazo
da caducidade de cinco anos e, à outra, pelo facto de, quanto aos
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prejuízos, a impugnante não ter recorrido hierarquicamente antes da
impugnação judicial.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a contribuinte
para este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 84 e seguintes, nas quais concluiu que caducou o direito à liquidação pelo
facto de as duas primeiras liquidações terem sido anuladas e que
não havia que fazer o recurso hierárquico referido no arto 112.o do
CIRC.
Não houve contra-alegações da Fazenda e o Mo. Po. não emitiu
parecer.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir a questão de saber se
a decisão recorrida deve ser confirmada ou reformada, sendo certo
que vêm dados como provados os seguintes factos:
a) No ano de 1995, a recorrente apresentou a declaração de IRC
relativa ao exercício de 1994;
b) O Fisco corrigiu esta declaração e fez uma liquidação de IRC
em 25.10.99, cuja data limite de pagamento era de 20.12.1999. Esta
liquidação foi notificada à contribuinte ainda no decorrer de 1999
e foi paga em 20.12.1999;
c) Esta primeira liquidação foi anulada oficiosamente por erro e
substituída por uma liquidação de 3.5.2000, de montante inferior;
d) O Fisco detectou que esta segunda liquidação também estava
errada quanto aos juros compensatórios, os quais foram corrigidos
em 26.9.2000, do que resultou uma terceira liquidação, de montante
ainda mais favorável à contribuinte.
2o Fundamentos:
Na sentença recorrida, o tribunal de 1a instância entendeu que
não houve caducidade ao direito à liquidação pelo facto de não terem
passado cinco anos quando se fez a liquidação de 25.10.99, que foi
notificada e paga pela recorrente. O problema da revisão do acto
tributário é outro problema diferente da caducidade.
A recorrente entende que, tendo sido anuladas as duas primeiras
liquidações, quando o Fisco fez a terceira liquidação, de 26.9.00, já
tinham decorrido os cinco anos de caducidade.
Salvo o devido respeito, mas a recorrente confundiu o instituto
da caducidade do direito à liquidação com o instituto da revisão oficiosa dos actos tributários.
Nos termos do arto 33o, no 1, do CPT, o direito à liquidação caduca
se a mesma não for notificada ao contribuinte no prazo de cinco
anos contados, nos impostos periódicos, a partir do termo daquele
em que ocorreu o facto tributário.
Ora, como, in casu, o facto tributário ocorreu no ano de 1994,
os cinco anos caducariam em 31.12.1999. Como a primeira liquidação
foi notificada e pega pela contribuinte em 20.12.1999, temos de concluir que não caducou o direito à liquidação.
É certo que esta liquidação de 25.10.99 foi revista pela liquidação
de 3.5.2000 e esta por uma terceira liquidação de 26.9.00.
Mas estas duas últimas liquidações nada têm a ver com o prazo
da caducidade, mas antes com o prazo para a revisão oficiosa dos
actos tributários. A primeira liquidação surtiu efeitos, pois foi notificada à recorrente no decorrer do ano de 1999. Nos termos do
arto 64o, no 1, do CPT, os actos em matéria tributária que afectem
os direitos e interesse legítimos dos contribuintes só produzem efeitos
em relação a estes quando lhes sejam notificados.
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Desde que a recorrente foi notificada da primeira liquidação, ela
surtiu efeitos, independentemente de, mais tarde, vir a ser revista
pelo Fisco.
Se a primeira liquidação e a segunda foram ou não bem revistas
oficiosamente pelo Fisco, se essa revisão preencheu os pressupostos
legais para a revisão, é outra ordem de considerações.
Salvo o devido respeito, mas a recorrente seguiu um tipo de raciocínio próprio da revogação dos actos administrativos, prevista no
Código do Procedimento Administrativo. Nos termos do arto 145o,
no 2, do CPA, a revogação tem efeito retroactivo quando se fundamente na invalidade do acto revogado. Nestes casos, a revogação
faz desaparecer o acto revogado do mundo do direito, tudo se passando
como se ele já não existisse. Por sua vez, a revogação do acto revogatório só repristina o primeiro acto se a lei ou o acto de revogação
assim expressamente determinarem (arto 146o do CPA).
Mas nada disto se aplica em contencioso tributário, pois aqui existe
o instituto próprio da revisão oficiosa dos actos tributários, que tem
os seus pressupostos nos arts. 93o e 94o do CPT (agora, no art.o 78o
da lei geral Tributária).
Nos termos do art.o 94o, no. 1, al. b), do CPT, a revisão oficiosa
dos actos tributários terá lugar, se a revisão for a favor do contribuinte
como foi o que aconteceu com base em erro imputável aos serviços,
nos cinco anos posteriores ao termo do prazo de pagamento voluntário
ou à data da notificação do acto a rever.
Como a primeira liquidação foi paga em 20.12.99 e essa liquidação
foi substituída pela segunda, de 3.5.2000, temos de concluir que os
cinco anos para a revisão ainda não tinham decorrido.
Como a terceira liquidação é de 26.9.2000, também não tinham
decorrido cinco anos a contar da segunda liquidação.
Note-se que todas estas liquidações revistas foram favoráveis à recorrente. Se fossem desfavoráveis, poderia levantar-se aqui uma questão de constitucionalidade da lei que permite revisões sucessivas dos
actos tributários, contra o princípio da segurança jurídica. Acontece
que mesmo que as revisões fossem favoráveis à Fazenda, sempre teriam de se basear em ”novos elementos”, nos termos da alínea a),
do n.o 1 do art.o 94o do CPT.
Em conclusão: tendo a primeira liquidação sido notificada à recorrente dentro dos cinco anos da caducidade, não há caducidade
do direito à liquidação, como muito bem decidiu o tribunal recorrido.
A segunda questão prende-se com a não dedução dos prejuízos
fiscais de 1989, 1990 e 1991.
O tribunal recorrido não conheceu dessa questão por falta de um
pressuposto processual o recurso hierárquico, nos termos do então
art.o 112o do CIRC.
A recorrente diz que esse art.o 112o não é aplicável.
Mas a recorrente não tem razão.
Nos termos desse art.o 112o do CIRC (hoje, art.o 129o), sempre
que, nos termos do CIRC, sejam efectuadas correcções de natureza
quantitativa nos valores constantes das declarações de rendimento
dos contribuintes com reflexos na determinação do lucro tributável,
os contribuintes são notificados dessas alterações, a fim de poderem
interpor um recurso hierárquico com efeito suspensivo para o Ministro
das Finanças.
Lendo o probatório, vemos que o Fisco corrigiu a declaração de
IRC da recorrente. Logo, era condição legal de impugnação dessa
correcção o prévio recurso hierárquico da contribuinte.
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Daí que bem tenha andado o M.mo Juiz a quo ao não conhecer
dessa questão.
Para, além disso se essa razão não procedesse sempre se diria que
envolve apreciação de matéria de facto de que este STA se não podia
ocupar.
3a Decisão:
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 12 de Feveriro de 2003.
Assunto:
IRC. Isenções não automáticas. Reconhecimento de isenção.
Acto denegatório da isenção. Caso resolvido.
Doutrina que dimana da decisão:
Tornado o acto denegatório do reconhecimento da isenção
caso resolvido ou decidido, consolidando-se na ordem jurídica, jamais e para todos os efeitos poderá a pretendida
isenção sustentar qualquer outro acto tributário negativo
ou servir de fundamento a reacções graciosas ou contenciosas dirigidas contra liquidações tributárias em IRC.
Recurso n.o 1208/02-30, Recorrente: Fundação. Ensino e Cultura ”Fernando Pessoa”; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. Ernâni Figueiredo.
Acordam na 2.a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com o acórdão do TCA que negou provimento ao
recurso, confirmando a sentença do TT de 1a Instância do Porto
que havia julgado improcedente a impugnação contra as liquidações
adicionais de IRC relativas aos anos 1991, 1992, 1994 e 1995 no valor
total de 150.856.361$00 e respectivos juros compensatórios, veio Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa, recorrer concluindo a sustentar que:
- a Rte. beneficia de todas as faculdades e direitos reconhecidos
às pessoas colectivas de utilidade publica, prossegue fins predominantemente científicos e culturais;
- o art. 9o do CIRC reconhece às pessoas colectivas de utilidade
publica que prossigam fins predominantemente científicos e culturais
o direito à isenção de IRC e a Rte. enquadra-se em tal situação
por decorrência do disposto no art. 12o, n.o 2, do DL n.o 271/89;
- as liquidações efectuadas são pois ilegais;
- a sentença errou quando se pronunciou favoravelmente à dívida
de juros compensatórios por parte da impugnante;

- a interpretação do art. 9o do CIRO nos termos em que o fez
a sentença recorrida é inconstitucional por violação do disposto no
princípio da legalidade fiscal consagrado no art. 103o, n.o 2, da CRP.
Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do MoPo, tendo vista no processo, não se
pronunciou.
O acórdão recorrido entendeu que o pedido de anulação da liquidação de IRC impugnada se fundamentou apenas na isenção prevista no art. 9o, n.o 1, al. a), do CIRC que já havia sido denegada
por despacho consolidado na ordem jurídica, pelo que manifestamente
o pedido não podia proceder. Quanto aos juros compensatórios liquidados e também impugnados eram igualmente devidos, face ao
art. 80o do CIRC, pois que o atraso na liquidação era de imputar
ao contribuinte, pois a ele cabia o dever de diligência no preenchimento da declaração de rendimentos e o facto do pedido de isenção
ter sido formulado em 1991 e apenas decidido e notificado pela AF
em Abril de 1996, não era de relevar, pois a simples apresentação
de um tal pedido não a autorizava a logo entender que o mesmo
iria ser deferido, eximindo-se pois às obrigações fiscais decorrentes
da situação fiscal.
Cumpre decidir.
Face à não impugnação e a não haver lugar à alteração da matéria
de facto fixada no tribunal recorrido, dá-se a mesma como assente
por efeito da remissão imposta nos arts. 713o, n.o 6, 726o, 749o e
762o, n.o 1 do CPC.
A questão que o recorrente controverte é a da invocabilidade contra
os actos de liquidação impugnados de uma isenção em função da
pretensa não intangibilidade do caso resolvido formado no acto denegatório dessa isenção de IRC, que, como as instâncias decidiram,
não opera automaticamente, dependendo a sua eficácia de acto expresso de reconhecimento pela Administração Fiscal (1), a requerimento do interessado, como se depreende da previsão do art. 9o,
n.o 2, do CIRC.
Ora, como bem o demonstrou o tribunal recorrido, perante a negação, com decisão transitada em julgado, do pedido formulado em
recurso contencioso interposto contra o acto denegatório do reconhecimento da isenção, este acto tornou-se caso resolvido ou decidido,
consolidando-se na ordem jurídica, de tal modo que jamais e para
todos os efeitos poderá a pretendida isenção sustentar qualquer outro
acto tributário negativo ou servir de fundamento a reacções graciosas
ou contenciosas dirigidas contra liquidações tributárias em IRC.
Singularmente, o acórdão anotado pelo recorrente (2) em nada
contradiz esta asserção, pois o recurso que decide a anulação do
acto recorrido é de despacho administrativo denegatório do reconhecimento da isenção, que não de liquidação tributária, como o
presente.
Tal força preclusiva de despachos administrativos com caso decidido
desencadeado pelo transcurso dos prazos para reagir ou pela improcedência definitiva do procedimento adoptado obedece no fundo
e ressalvadas as diferenças quanto à natureza, extensão, limites e
efeitos, às razões de certeza ou segurança jurídicas que norteiam a
instituição do caso julgado das decisões judiciais, adaptadas ao plano
(1) Cf. Alberto Xavier, Conceito e Natureza do Acto Tributário, p. 109 e segs.
(2) Do STA, de 29.11.2000, rec. 25580.
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das relações administrativas e tributárias, onde a estabilidade jurídica
-fonte de paz social porque pondo fim à incerteza corta os conflitos,
e de promoção de iniciativas - tem também lugar.
Se essa estabilidade tem premiado um acto favorável ao recorrente
seria este o primeiro a reconhecer-lhe o valor.
De todo em todo, o recorrente não viu e de forma definitiva reconhecida pela Administração Fiscal a pretendida isenção, pelo que
não surde facto que impeça a tributabilidade dos factos que sustentaram as liquidações impugnadas, quer no respeitante ao imposto,
quer no referente aos juros compensatórios.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com procuradoria em 40%.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Ernâni Figueiredo (relator) — Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Impugnação judicial. Princípio do inquisitório. Prova pericial.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — No processo judicial tributário vigora o princípio do inquisitório (cfr. arts. 99o da LGT e 143o do CPPT).
2 — O que significa que o juiz só pode, como também deve,
ordenar ou realizar todas as diligências que considere
úteis ao apuramento da verdade.
3 — Não deve ser deferida a realização de perícia requerida
pelo impugnante sempre que, com a mesma, se pretende
saber se determinadas despesas devem ou não ser consideradas como integrantes de certa categoria de custos
previstos como dedutíveis, já que constitui pura questão
de direito que escapa à prova pericial, que se restringe
à apreciação de questões com carácter meramente
técnico.
Recurso n.o 1293/02-30. Recorrente: Rimondi — Equipamentos de Escritório, Lda; Recorrida: Fazenda Publica; Relator: Exmo. Juiz
Conso. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, na conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Rimondi — Equipamentos de Escritório, Lda, não se conformando com despacho do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto
que lhe indeferiu o pedido de perícia de fls. 21 e 22, dele veio interpor
o presente recurso, formulando seguintes conclusões:
1o - Discutindo-se em processo de impugnação fiscal, se determinadas importâncias gastas em viagens, pagas a colaborador ou inscritas como provisão devem ser consideradas como custos de exercício,
tal matéria é susceptível de ser provada por meio de peritagens.

2o - Dada a ausência de formação específica, em contabilidade,
segundo o Plano Oficial de Contas, dos Magistrados dos Tribunais
Tributários, torna-se necessário o recurso à prova por peritos, quando
estejam em causa a apreciação de factos que apenas por pessoas
com conhecimentos especiais possam ser realizadas.
3o - Saber se determinadas importâncias devam ser consideradas
como custos de determinado exercício, é matéria susceptível de ser
provada por inspecção judicial, por testemunhas ou só por documentos; e é impossível por confissão.
4o - O meio de prova verdadeiramente relevante em processo judicial tributário, é o arbitramento.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
de o recurso não merecer provimento, uma vez que ”os quesitos de
fls. 22 não são quesitos a responder por peritos: são antes quesitos
a responder pelo próprio Juiz, face à prova que se tenha produzido.
Assim, a diligência pedida é impertinente (arto 578o, no 1, do CPC)”.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - O M.mo Juiz a quo indeferiu o pedido solicitado pela recorrente
para a realização de prova pericial sobre a matéria dos quesitos de
fls. 22, com o fundamento de que os mesmos eram ”manifestamente
conclusivos sendo matéria que cabe aos tribunais conhecer na apreciação do mérito da causa”.
É contra o assim decidido que se insurge agora a recorrente, alegando, em síntese, que, discutindo-se na impugnação fiscal se determinadas importâncias gastas em viagens, pagas a colaborador ou
inscritas como provisão devam ser consideradas como custos de exercício, tal matéria é susceptível de ser provada por meio de peritagem,
dada a ausência de formação específica, em contabilidade, dos Magistrados dos Tribunais Tributários, segundo o Plano Oficial de Contas.
Vejamos se lhe assiste razão.
Como vem sendo jurisprudência pacifica e reiterada desta Secção
do STA, no processo judicial tributário vigora, como princípio estruturante, o princípio do inquisitório, o que significa que o Juiz não
só pode, como também deve, realizar ou ordenar todas as diligências
que considere úteis ao apuramento da verdade (vide, por todos, Acs.
de 2/7/97, in rec. no 21.502 e de 5/4/00, in rec. no 24.713).
Este princípio tem hoje a sua consagração expressa no arto 99o
da LGT, bem como no arto 13o do CPPT.
Por outro lado, prevê o arto 116o deste último diploma legal a
possibilidade de recurso a pareceres técnicos e prova pericial, a requerimento das partes ou oficiosamente e a regular nos termos previstos no Código de Processo Civil (arts. 568o a 591o).
Por sua vez, estabelece o arto 388o do CC que ”a prova pericial
tem por fim a percepção ou apreciação de factos por meio de peritos,
quando sejam necessários conhecimentos especiais que os julgadores
não possuem, ou quando os factos, relativos a pessoas, não devam
ser objecto de inspecção judicial”.
No caso em apreço, a perícia técnica que se pretende tem a ver
com a não consideração pela Administração Fiscal, na determinação
do lucro tributável para efeitos de IRC, como custos relativos ao
exercício de 1996, das importâncias gastas pela recorrente em viagens,
pagas a colaborador ou inscritas como provisão.
Ora e tal como pretende a recorrente, saber se determinadas despesas devem ou não ser consideradas como integrantes de certa ca9
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tegoria de custos previstos como dedutíveis, é uma pura questão de
direito, que escapa à prova pericial que, como vimos, se restringe
à apreciação de factos, isto é, de questões com carácter meramente
técnico, a decidir no âmbito da própria impugnação judicial.
Pelo que, se tem como impertinente a realização da requerida perícia técnica (cfr. arto 578o, no 1, do CPC).
3 - Termos em que e com este fundamento, se acorda em negar
provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Pimenta do Vale (relator) — Ernâni Figueiredo — Fonseca Limão.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Reforma de acórdão. Arts. 669o, no 2, al. a), e 726o do C.P.Civil. Erro ou lapso manifesto.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Nos termos das disposições combinadas dos arts. 669o,
no 2, al. a), e 726o do C.P.Civil, é lícito às partes requerer
a reforma de acórdão, quando ”tenha ocorrido manifesto
lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou
na qualificação jurídica dos factos”.
2 — Tal faculdade tem naturaze excepcional por inserir um
desvio aos princípios da estabilidade das decisões judiciais
e do esgotamento do poder jurisdicional do juiz, quanto
à matéria da causa - arto 666o, no 1, do mesmo diploma
legal.
3 — Só sendo, assim, admissível perante ”erros palmares, patentes, evidentes” e com carácter manifesto.
4 — Pelo que é de indeferir pedido de reforma baseado na
mera discordância com o julgado, sem que, no ponto,
nada de relevante se traga ao acervo discursivo.
Recurso n.o 1419/02-30. Recorrente: Alimentária 92 - Comércio &
Indústria, Lda; Recorridos: Direct. Serv. Cobrança e Reembolsos
do IVA e Ministério Público; Relator: Ex.mo Juiz Conso Dr. Brandão
de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Vem ALIMENTÁRIA 92 - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDa,
requerer a reforma do aresto de fls 347 e segts. que negou provimento
ao recurso que a mesma interpusera da sentença.
Alega, em síntese, que a perfilhada interpretação do arto 43o, no 3,
al. b), da LGT contraria a respectiva lei de autorização legislativa
- no 41/98 de 4/Ago - que não restringe a exigência dos juros indemnizatórios aos casos de anulação oficiosa da liquidação, por parte

da Administração Fiscal; que aquele normativo se justifica ”ainda
como forma de fazer a ponte entre os casos em que a anulação do
acto tributário tem origem judicial e os casos em que a anulação
tem origem administrativa”, pois se não adoptou formulação idêntica
à do arto 102o da LGT e, ”seja o acto anulado pela Administração
Fiscal, seja pelos Tribunais Tributários, o reconhecimento de um pagamento indevido é incontornável pelo que, consequentemente, nasce
o obrigação de restituição imediata do imposto” (cfr. arto 100o da
LGT; finalmente, o vocábulo ”iniciativa”, constante do mesmo normativo, deve interpretar-se ”segundo o critério da imputabilidade da
decisão de anulação”, que não pelo da ”responsabilidade pelo início
do procedimento”, pois que este ”convida à inércia da Administração
Fiscal perante actos tributários que visivelmente sejam ilegais, aguardando pela apresentação de qualquer meio de defesa por parte do
contribuinte”, subvertendo a ratio do preceito; ”a de que a Administração Fiscal, quando anula um acto tributário, seja oficiosamente
seja na sequência de um procedimento de defesa, reconhece a anterior
prática de uma ilegalidade e constitui-se, consciente e voluntariamente,
na obrigação de restituir o imposto indevidamente exigido, devendo
fazê-lo no mais curto espaço de tempo”, não fazendo, então, ”qualquer
sentido iniciar a contagem do prazo de 30 dias (correspondente ao
prazo de execução espontânea) a partir da tomada de decisão”, já
que, do ponto de vista do contribuinte, a anulação oficiosa e a restituição seriam concomitantes, estando, aliás, a ”decisão” ligada a
outras realidades, como decorre do arto 56o da dita LGT.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido do indeferimento da requerida reforma, onde não encontra remédio o mero
erro de julgamento, a qual só é possível ao abrigo do arto 669o, no 2,
al. a), do C.P.Civil, ”quando tenha ocorrido lapso manifesto do juiz
na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos
factos -e não é manifestamente o caso, como resulta da leitura do
acórdão”.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Nos termos das disposições combinadas dos artos. 669o, no 2, e
726o do C.P.Civil, ex vi do arto 2o, al. e), do CPPT, é lícito às partes
o pedido de reforma do acórdão, quando ”tenha ocorrido manifesto
lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação
jurídica dos factos” - al. a) - ou, bem assim, ”constem do processo
documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão diversa de proferida e que o juiz, por lapso
manifesto, não haja tomado em consideração” - al. b).
A inovação é justificada no relatório do Dec-Lei 329-A/95, de 12/12,
nos termos seguintes: ”sempre na preocupação da realização efectiva
e adequada do direito material e no entendimento de que será mais
útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da
justiça coeenvolve, corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite-se, embora em termos necessariamente circuncritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de
julgamento, mediante a reparação da decisão de mérito pelo próprio
juiz decisor, ou seja, isso acontecerá aos casos em que, por lapso
manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação
jurídica, a sentença tenha sido proferida com violação de lei expressa
ou naqueles em que dos autos constem elementos, designadamente
de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem
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decisão em sentido diverso e não tenham sido considerados igualmente
por lapso manifesto”.
Ora, como se sublinha in Cadernos de Justiça Administrativa no 25
pág. 54;
”Quanto ao alcance do mesmo preceito legal (dito arto 669o, no 2),
o STA tem construído um critério orientador para a definição do
carácter manifesto do lapso cometido e que possibilita a imediata
reparação do erro de julgamento que o originou. Tem sido, com efeito,
sublinhada a excepcionalidade desta faculdade que insere um desvio
aos princípios da estabilidade das decisões judiciais e do esgotamento
do poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa (arto 666o,
no 1, do CPC), salientando-se que a mesma só será admissível perante
”erros palmares, patentes, que, pelo seu carácter manifesto, se teriam
evidenciado ao autor da decisão, não fora a interposição de circunstância acidental ou uma menor ponderação, tê-lo levado ao desacerto”.
Cfr. os Acds. de 16/11/00, Rec. 46.455, 17/03/99, Rec. 44.495, e
de 11/07/01, Rec. 46.909.
E o mesmo tem entendido o Tribunal Constitucional, como se vê
do seu Ac. de 22/03, no 171/2000: ”a al. a) do no 2 do arto 669 do
Código de Processo Civil prevê a reforma da sentença nas situações
de manifesto erro de julgamento de questões de direito, erro esse
que terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontrovertível, para que possa fundamentar um pedido de reforma.
Prevê-se assim a reforma da decisão nas situações de manifesto
erro de julgamento de questões de. facto ou de direito, erro esse
que terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso.
Trata-se de casos de descuido, deslize ou de um momentâneo esquecimento ou inconsideração do juiz, manifestos ou evidentes, acontecidos na elaboração interior do seu raciocínio decisório” cfr. o recente Acd. do STA, de 02/05/08, Rec. 26.235.
Cfr. Lopes do Rego, Comentário ao Código de processo Civil, 1999,
pág. 444.
Pelo que, no presente caso, não nos encontramos, assim, perante
a situação a que se refere o dito normativo.
Não se vê, na verdade, como se esteja, aí, perante ”erros palmares,
patentes, evidentes”, que, só por si e pelo seu carácter manifesto,
tivessem levado ao desacerto.
Pelo contrário.
Aliás, a requerente não deixou cair uma única palavra -apesar de
oito páginas de doutas considerações (ainda que sem conclusões) sobre
a existência de qualquer ”lapso” ou ”erro” e, muito menos, sobre
o seu carácter ”manifesto”, como seria mister, face ao predito articulado legal.
Antes procedendo, como se oferecesse alegações de um novo recurso que, no caso, não cabe e a que a predita reforma não pretendeu
dar guarida.
É óbvio que a nova ”alegação” não é despicienda; pelo contrário,
traz argumentos que seriam de considerar num novo recurso, se possível (o que não quer dizer que tenha razão ou que a sua seja a
melhor interpretação do texto legal).
Todavia, não foi esse o entendimento perfilhado pelo tribunal e
a requerente nem sequer se deu ao trabalho de procurar demonstrar
haver, ai, ”manifesto lapso do juiz”, porventura por o acórdão em
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causa, resultar, sem dúvida, como os seus próprios termos demonstram, de uma ponderada determinação do direito aplicável.
Basta, ora, que se diga que a ”iniciativa” da Administração nunca
se pode referir à anulação propriamente dita - pois quem mais, se
não ela poderá ”anular” o acto? - só podendo referir-se ao procedimento em que ela tem lugar.
Que uma coisa são os juros assim atribuídos e outra bem diferente,
a execução do julgado.
Que o arto 100o da LGT prevê o pagamento de juros indemnizatórios ”se for caso disso”, pelo que remete para os dispositivos
legais que os prevejam.
Finalmente, que o disposto no no 19 do arto 2o da referida lei
41/98, de 4/Ago encontra concretização na al. c) do no 3 do arto 43o
da LGT; de outro modo, esta seria inútil pois já tinha enquadramento
na sua al. b).
O caso não tem, pois, cabimento na predita al. a), 1a parte, do
no 2 do arto 669o do C.P.Civil, como vem pretendido.
Termos em que se acorda indeferir a referida reforma.
Custas pela requerente, fixando-se .a taxa de justiça em 100 euros
e a procuradoria em 40 %.
Lisboa, 12 de Fevereiro do 2003. — Brandão de Pinho (relator) —
Almeida Lopes — António Pimpão.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Recurso n.o 1436/02-30, em que são recorrente Ângelo Alves da Silva
e recorrida a Fazenda Pública. Relator, Ex.mo Juiz Conselheiro
Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.o Relatório:
Com base em erro e manifesto excesso na matéria tributável quantificada e não em erro nos pressupostos da determinação indirecta
da matéria colectável e invocando o disposto nos artigos 120.o, al. a),
e 121.o, n.o 3, do Código de Processo Tributário, o contribuinte Ângelo
Alves da Silva, residente em Oliveira do Hospital, deduziu impugnação
judicial ”quanto à liquidação emergente da fiscalização referente aos
anos de 1992 e 1993”, imputando vários erros ao relatório da inspecção
tributária.
Por sentença de fls. 258 e seguintes, o Tribunal Tributário de Coimbra julgou a impugnação improcedente.
Desta sentença, o contribuinte recorreu para o Tribunal Central
Administrativo, o qual, por acórdão de fls. 302 e seguintes, negou
provimento ao recurso, à uma pelo facto de a impugnação judicial
ter sido apresentada antes da decisão da Comissão de Revisão da
matéria colectável e, à outra, por não ter havido erro nos pressupostos
da determinação indirecta da matéria colectável.
Inconformado com este acórdão, o contribuinte recorreu para este
STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 321 e seguintes,
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nas quais conclui pela nulidade do acórdão recorrido por omissão
de pronuncia, por falta de fundamentação e por não ter julgado cada
uma das questões de erro de julgamento cometido pela 1.a instância.
Por outro lado, apontou ao acórdão erro de julgamento na parte
em que anulou a sentença recorrida e erro por não ter conhecido
do erro na quantificação da matéria colectável sob pretexto da falta
de decisão da Comissão de Revisão. Entende que o acto tributário
impugnado se manteve, apesar da decisão favorável da Comissão de
Revisão.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o M.o P.o emitiu douto parecer nos termos do qual
se deve negar provimento ao recurso por falta do pressuposto da
decisão da Comissão de Revisão. Mas se esta questão não proceder,
então entende o M.o P.o que se deve anular o acórdão recorrido
por falta de fundamentação e de discriminação da matéria de facto
não provada.
Corridos os vistos, cumpre decidir a questão de saber se a decisão
recorrida deve ser confirmada ou reformada, sendo certo que, com
interesse para a decisão deste recurso foram dados como provados
os seguintes factos.
- para efeitos de IVA e de IRS dos exercícios de 1989 a 1991,
foi a escrita do recorrente sujeita a acção de fiscalização tributária,
a qual acabou por abarcar também os anos de 1992 e 1993;
- relativamente aos exercícios de 1992 e 1993 detectaram-se algumas
anomalias, as quais determinaram a fixação da matéria colectável
daqueles anos por métodos indiciários, tendo sido apurados os valores
de IVA de 1.413.934$00 de 1992, e de 1.676.048$00 de 1993;
- o recorrente apresentou reclamação relativa à quantificação da
matéria colectável para a Comissão de Revisão em 7.8.95;
- a petição de impugnação deu entrada em 1.9.95;
- a Comissão de Revisão decidiu a reclamação em 22.6.96, tendo-a
atendido parcialmente com a redução do imposto para 1.388.759$00,
em relação a 1992 e 1.654.152$00, em relação a 1993.
2.o Fundamentos:
Como se vê pelas conclusões das alegações do recurso para este
STA, são de dois tipos as questões que este STA tem de decidir:
nulidade do acórdão do TCA e verificação dos pressupostos de impugnação judicial.
Para o TCA, a decisão prévia da Comissão de Revisão sobre a
reclamação para si apresentada era condição da apresentação da impugnação judicial. Sem essa decisão, o contribuinte não podia deduzir
impugnação judicial. Tendo-a deduzido, faltou um pressuposto processual. Sobre o pretenso erro nos pressupostos da determinação da
matéria colectável por métodos indirectos, o TCA decidiu que o Fisco
respeitou a lei ao ter recorrido aos métodos indirectos.
Ora, entre uma questão prévia ao conhecimento do mérito da impugnação judicial e uma questão prévia ao conhecimento do mérito
do recurso para este STA, como é o caso das nulidades do acórdão
recorrido, deve começar-se pelo conhecimento das nulidades do acórdão recorrido.
Na segunda parte da conclusão a), o recorrente argui a nulidade
do acórdão recorrido por não indicação dos factos não provados a
falta de fundamentação do seu juízo de facto probatório efectuado
sobre os factos alegados.
De acordo com a jurisprudência deste STA, o tribunal de recurso
tem de fundamentar expressamente e sob pena de nulidade (art.o
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668.o, n.o 1, al. b), do CPC) a decisão tomada quanto aos factos
que considera provados e não provados, quando essa matéria constitui
um dos fundamentos do recurso para si interposto.
Ora, o acórdão recorrido procedeu à alteração da matéria de facto
que havia sido apurada pelo tribunal tributário de 1.a instância, face
às razões invocadas pelo recorrente nas conclusões a) e b) das respectivas alegações para o TCA. Porém, aquele acórdão é omisso quanto às razões de facto e de direito que nortearam o espírito dos julgadores na selecção dos factos que consideram provados, não dando
assim nota da necessária e prévia análise crítica das provas produzidas
e dos fundamentos que porventura terão levado a considerar provados
uns e não provados outros.
Assim, não tendo o acórdão recorrido especificado os fundamentos
com base nos quais julgou e como julgou a matéria de facto questionada, incorreu em falta de fundamentação, pelo que acórdão é
nulo por falta de fundamentação, nos termos do art.o 668.o, n.o 1,
al. b), do CPC.
Conforme muito bem observa o M.o P.o no seu parecer, não se
verificam as restantes nulidades do acórdão arguidas no recurso. Com
efeito, o conhecimento das questões postas nas conclusões m), e)
e f) das conclusões ficou prejudicado pelo facto de o juiz de 1.a instância não ter conhecido do mérito da impugnação.
3.a Decisão:
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso, em anular o acórdão recorrido por falta de fundamentação, devendo os autos voltar ao TCA para que esta nulidade
seja sanada com a necessária fundamentação.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Acção para o reconhecimento de direitos. Outro meio.
Doutrina que dimana da decisão:
I — A acção para o reconhecimento de um direito ou interesse
em matéria tributária apenas pode ser proposta sempre
que esse meio processual for e mais adequado para assegurar uma tutela plena, efectiva e eficaz do direito ou
interesse legalmente protegido;
II — Ora, um pedido da revisão oficiosa do acto de liquidação
de emolumentos notariais, no prazo de 5 anos (agora 4),
é um meio processual mais adequado para se obter a
restituição dos emolumentos pagos em violação do direito
comunitário, pois da decisão desse pedido de revisão cabe
recurso para o tribunal tributário.
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Recurso n.o 1516/02-30. Recorrente: Pinto Doce - Distribuição Alimentar, SA.; Recorrida: Fazenda Púbica. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o
Dr. Almeida Lopes.
Acordam em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Com fundamento no facto de a norma de incidência dos emolumentos do notariado ser contrária do direito comunitário, de acordo
com a jurisprudência recente do TJCE, PINTO DOCE — DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S. A., com sede na Rua Tierno Galvan,
Torre 3, 9.o, Letra J, Lisboa intentou contra o Director-Geral dos
Registos e do Notariado uma acção para o reconhecimento de um
direito em matéria tributária, pedindo a condenação à restituição da
quantia de 2.053.530$00, acrescida de juros.
Por sentença de fls. 57 e seguintes, o 4.o Juízo do Tribunal Tributário
de 1.a Instância de Lisboa julgou a acção improcedente pelo facto
de a recorrente ter outro meio mais idóneo para atingir os seus objectivos, pois havia lançar mão, no tempo próprio, da impugnação
judicial ou do pedido de revisão do acto de liquidação. Assim, o
art.o 145.o, n.o 3, do CPPT, havendo um meio mais adequado, impede
que se lance mão da acção para o reconhecimento de um direito
ou interesse legítimo em matéria tributária.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a Autor
para este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 71 e seguintes, nas quais concluiu que a impugnação judicial, por dever ser
intentada no prazo de 90 dias, não assegura a tutela plana, eficaz
e efectiva do direito ou interesse legítimo protegido. Sobre o processo
de revisão do acto tributário, a recorrente disse nada.
A Fazenda não contra-alegou.
Neste STA, o MoPo emitiu douto parecer nos termos do qual se
deve negar provimento ao recurso, pois a recorrente podia ter pedido
a revisão do acto de liquidação dentro do prazo legal.
Corridos os vistos cumpre decidir a questão de saber se a decisão
recorrida deve ser confirmada ou reformada.
Vem dado como provado que a recorrente pagou os emolumentos
no 4.o Cartório Notarial de Lisboa no dia 23.12.1996 por ter celebrado
uma escritura pública de aumento do capital social.
A questão a resolver é esta: para além da acção para reconhecimento
de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária, a recorrente
teria outro meio processual mais adequado para assegurar uma tutela
plena, efectiva e eficaz do direito ou interesse legalmente protegido?
Diz a recorrente que a impugnação judicial, que deveria ser intentada no prazo de 90 dias, não é esse meio mais plano, eficaz e
efectivo.
E tem razão, pois tendo a impugnação judicial de ser apresentada
no prazo de 90 dias a contar do dia do pagamento (art.o 102.o, n.o 1,
al. a), do CPPT), não garante os princípios comunitários da equivalência e da efectividade (cfr. acórdãos do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias de 27.2.80 (P.o 68/79), de 10.7.80 (P.o 825/79),
de 17.7.97 (P.o C-90/94), de 17.11.98 (P.o C-228/96), de 9.2.299
(P.o C-343/96). 90 dias não chegam. Não nos restam dúvidas.
Mas a recorrente tinha à sua disposição um outro meio processual
que poderia intentar muito mais tarde, sem se poder queixar da exiguidade do prazo. Estamos a referir-nos ao pedido de revisão do
acto de liquidação feito à administração tributária notarial.
O acto da liquidação foi praticado em 23.12.96.
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Nos termos do art.o 94.o, n.o 1, al. b), do Código de Processo Tributário, a revisão oficiosa dos actos tributários terá lugar, se a revisão
for a favor do contribuinte, com base em erro imputável aos serviços,
nos cinco anos posteriores ao termo do prazo de pagamento voluntário.
Ora, sendo esta revisão oficiosa, sempre a recorrente a podia sugerir
ou requerer ao Cartório Notarial onde fez o pagamento de quantia
que não devia ser paga. Se esse requerimento fosse indeferido, cabia
recurso para o Tribunal Tributário de 1.a instância com fundamento
em erro imputável ao Cartório no acto de liquidação (na conta).
Aquela norma do CPT era aplicável a este caso por força do disposto
no art.o 6.o do Decreto-Lei n.o 47/95, de 10 de Março.
Depois, veio a Lei Geral Tributária, que entrou em vigor em 1.1.99,
cujo art.o 78.o reduziu o prazo para revisão oficiosa dos tributos para
4 anos, mas tendo permitido ao contribuinte o pedido de revisão
oficiosa dos actos da liquidação (n.o 6 do art.o 78.o).
Logo, a recorrente podia ter pedido ao Cartório Notarial que procedesse à revisão do acto de liquidação, tendo para o efeito 5 anos
e, depois, 4.
Se não seguiu esse procedimento, o qual lhe abria a via judiciária,
a si o deve.
Nos termos do art.o 145.o, n.o 3, do CPPT, as acções para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria tributária
APENAS PODEM SER PROPOSTAS SEMPRE QUE ESSE MEIO
PROCESSUAL FOR O MAIS ADEQUADO PARA ASSEGURAR
UMA TUTELA PLENA, EFICAZ E EFECTIVA DO DIREITO
OU INTERESSE LEGALMENTE PROTEGIDO.
Ora, o meio mais adequado para a revisão do acto de liquidação
seria ou a impugnação judicial (90 dias) ou a revisão oficiosa do
acto tributário (5 anos e, depois, 4).
Se a recorrente não usou desses meios, ou pelo menos do último,
não se pode queixar de falta de tutela legal.
Daí que bem tenha andado o M.mo Juiz a quo ao fazer alusão,
na sua sentença, ao pedido de revisão do acto tributário (fl. 63).
E, nesta parte ou quanto a este argumento, a recorrente nada disse.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com E 250 de taxa de justiça e metade
de procuradoria.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Fundamentos. Nulidade da citação
para a execução.
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Doutrina que dimana da decisão:
1 — A nulidade da citação do executado para a execução
fiscal não se integra em nenhum dos fundamentos taxativamente indicados no no 1 do artigo 204o do Código
de Procedimento e de Processo Tributário.
2 — Tal nulidade não cabe, designadamente, na alínea i) daquele no 1, pois os fundamentos aí previstos devem consubstanciar factos modificativos ou extintivos da dívida,
ou que afectem a sua exigibilidade, importando a respectiva verificação a impossibilidade de prosseguimento
da instância executiva, ao menos nos termos em que foi
instaurada; mas não as ocorrências do processo executivo
que nele devam ser apreciadas e, embora influam no
seu percurso, não implicam a sua extinção (ou, ao menos,
suspensão).

Recurso n.o 1529/02. Recorrente: António Joaquim Pontes Comenda;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso Dr. Baeta
de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. ANTÓNIO JOAQUIM PONTES COMENDA, residente em
Setúbal, recorre da sentença do M.mo. Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Setúbal que julgou improcedente a oposição à
execução fiscal que contra si reverteu, enquanto responsável subsidiário, na qualidade de gerente da inicial executada FRIVAP — EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA., devedora de contribuições e juros à Segurança Social.
Formula as seguintes conclusões:
”A citação foi ordenada e efectivada por um órgão administrativo
e na ausência de despacho judicial.
A citação em processo executivo é um acto formal e materialmente
jurisdicional.
Ao ser praticado por órgão que não integra o poder judicial é
um acto absolutamente nulo e de nenhum efeito.
Assim não o entendeu a sentença recorrida, pelo que se requer
a sua revogação e por consequência a extinção da execução.”
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.mo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso não merece provimento, por se fundar na inconstitucionalidade de um acto da Administração e da decisão judicial
que o apreciou, sendo que tal não é directamente sindicável pelos
tribunais, que apenas apreciam a (in)constitucionalidade de normas
jurídicas.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim estabelecida:
”1. Na Repartição de Finanças de Setúbal foi instaurada execução
contra Frivap Lda para pagamento da quantia de esc. 29.627.439$00.
2. A quantia exequenda respeita a dívida por contribuições e juros
à Segurança Social dos anos de 1997 a 4/2000.
3. Pelo ofício recebido em 8.2.2002, na Repartição de Finanças
de Setúbal, remetido pelo Centro Regional de Segurança Social, informou-se que havia sido paga a quantia de 16 milhões de escudos,
pelo que a dívida exequenda seria de esc. 14.937.261$00.

4. Por inexistência de bens pertencentes à executada originária,
a execução, por despacho de 16.5.2001, foi revertida contra o oponente.
5. O oponente cessou as funções de gerente em 8/11/2000, conforme
consta da certidão do registo comercial.
6. O oponente cedeu a sua quota em 23.4.2001.
7. Em Abril de 2001 os gerentes que cessaram funções declararam
entregar à nova gerência os bens indicados a fls. 10, no valor atribuído
de 8.883.000$00.
8. O oponente foi citado em 22.5.2001 para proceder ao pagamento
da quantia de esc. 29.627.439$00.
9. A oposição foi deduzida em 19.6.2001.”
3.1. A oposição à execução fiscal foi deduzida com fundamento
em que o órgão da Administração Fiscal que determinou a citação
do oponente incorreu em usurpação de poderes, havendo, por isso,
violação dos princípios constantes dos artigos 112o e 202o da Constituição da República, sendo nula a citação; e que não estava verificado
um dos pressupostos para a reversão da execução contra si, responsável
subsidiário, já porque não agiu com culpa, já porque não houve prévia
excussão dos bens da devedora inicialmente executada.
Ainda que ambos estes fundamentos tenham sido julgados improcedentes pela sentença impugnada, o ora recorrente só submete à
apreciação deste Tribunal de recurso a questão atinente à citação
feita na acção executiva.
Fá-lo defendendo que tal citação é um acto formal e materialmente
jurisdicional, sendo nulo se praticado por um órgão que não integra
o poder judicial como, no caso, aconteceu, com violação do ”princípio
constitucional da separação de poderes, previsto no Arto 111o da
C.R.P., cujos corolários são: separação dos órgãos administrativos
dos judiciais; incompatibilidade de magistraturas; independência recíproca da administração e da justiça”.
É perante o recurso assim fundado que o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto diz que o que o recorrente invoca é a inconstitucionalidade
da ”citação feita pela Administração Fiscal e a subsequente decisão
judicial recorrida e não qualquer norma ordinária, mormente a ou
as que prevêem aquele acto ou suportam aquela decisão”.
3.2. Mas, antes de abordar esta questão, outra há que, prioritariamente, merece a nossa atenção.
A execução fiscal contra a qual o ora recorrente deduziu oposição
foi instaurada em momento histórico que neste processo não está
estabelecido, mas que se situa, necessariamente, depois de 12 de Janeiro de 2001, data em que a certidão de dívida que serve de título
executivo deu entrada na repartição de finanças e foi mandada autuar.
Aliás, a própria certidão só em 29 de Agosto de 2000 foi emitida
(cfr. fls. 30 a 33). Quanto à oposição a essa execução fiscal, foi deduzida
em 19 de Junho de 2001. Tudo se passa, pois, em plena vigência
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), nos
termos do disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 433/99, de 26
de Outubro, que o aprovou e pôs em vigor a partir de 1 de Janeiro
de 2000.
No no 1 do artigo 204o do CPPT enumeram-se, taxativamente,
os fundamentos que podem servir para a oposição à execução fiscal
[é elucidativa a forma de expressão: ”a oposição só poderá ter algum
dos seguintes fundamentos (...)]”.
A nulidade da citação invocada pelo recorrente não figura, insofismavelmente, nas oito primeiras alíneas do falado no 1. Só na alínea i)

268
pode pretender-se que ela cabe, quando aí se diz que servem ”quaisquer fundamentos não referidos nas alíneas anteriores, a provar apenas
por documento, desde que não envolvam apreciação da legalidade
da liquidação da dívida exequenda, nem representem interferência
em matéria da exclusiva competência da entidade que houver extraído
o título”.
Mas os fundamentos aqui indiscriminadamente previstos devem
consubstanciar-se, como vem entendendo a jurisprudência, em factos
modificativos ou extintivos da dívida, ou que afectam a sua exigibilidade, importando a sua verificação, consequentemente, a impossibilidade de prosseguimento da instância executiva, ao menos, nos
precisos termos em que foi instaurada. Porém, não abrange as nulidades cometidas na execução, que só no processo executivo podem
ser arguidas.
Está neste caso a nulidade decorrente da falta de citação, que a
alínea a) do no 1 do artigo 165o qualifica como nulidade insanável
em processo de execução fiscal, mas só ”quando possa prejudicar
a defesa do interessado”. A consequência desta nulidade vem prevista
no no 2 do mesmo artigo, e é ”a anulação dos termos subsequentes
do processo que deles dependam absolutamente, aproveitando-se as
peças úteis ao apuramento dos factos”. Acrescenta, por último, o
no 3, que tal nulidade é de conhecimento oficioso e pode ser arguida
até ao trânsito em julgado da decisão final.
Numa palavra, se a citação para a execução fiscal foi omitida ou,
tendo tido lugar, enferma de vício equivalente à falta, tal constitui
nulidade do processo executivo, que nele deve ser arguida, a todo
o tempo, conduzindo a procedência dessa arguição ao suprimento
da falta, efectuando-se a citação omitida, ou repetindo-se a inválida,
com aproveitamento das ”peças úteis ao apuramento dos factos”, mas
com anulação ”dos termos subsequentes do processo” que da citação
dependam absolutamente.
A verificação da nulidade não conduz, portanto, em caso nenhum,
à extinção da execução (que constitui, em regra, o escopo da oposição),
nem, sequer, à sua suspensão (que, em casos raros, se admite possa
ser o resultado visado pela oposição).
Estas as razões por que a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Administrativo vem julgando, quase unanimemente, que a nulidade
relativa à citação para a execução fiscal não serve de fundamento
à oposição - entendimento que remonta, já, à vigência do Código
de Processo Tributário.
Ora, como já se viu, a oposição à execução fiscal fundamentou-se
em que o órgão da Administração Fiscal que determinou a citação
usurpou poderes, violando os princípios ínsitos nos artigos 112o e
202o da Constituição da República, sendo nula a citação; e que não
se conjugavam os pressupostos para a reversão da execução contra
o oponente, responsável subsidiário - faltando a sua culpa e a excussão
dos bens da devedora principal.
Porém, o que julgado foi quanto a este último fundamento não
se inclui no âmbito e objecto deste recurso jurisdicional, pois o recorrente não atacou a decisão judicial, nesse segmento, conformando-se com a ditada improcedência daquele fundamento, e limitando
a sua discordância à também ditada improcedência do fundamento
que respeita à sua citação para a execução.
Mas, se a nulidade da citação não pode servir de fundamento à
oposição, então, a procedência desta não pode ser ditada com alicerce

269
nele - o que vale por dizer que o recurso está, inelutavelmente, votado
ao insucesso.
Assim, resulta prejudicada a apreciação da inconstitucionalidade
alegada pelo recorrente - quer ela se refira à norma legal que autoriza
o órgão da Administração a ordenar a citação, quer, como entende
o Ex.mo. Procurador-Geral-Adjunto, ao próprio acto de citação, e
à sentença que não a declarou.
Improcedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.
Custas a cargo do recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Mendes Pimentel — Fonseca Limão.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Representação por advogado. Oposição. Execução fiscal. Notificações. Venda do bem penhorado. Co-executado casado
em regime de separação de bens.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Estando apensada à execução na qual foi interposto recurso uma oposição em que o executado constituíra mandatário judicial, não se justifica que aquele seja notificado
para ratificar o processado e juntar nova procuração.
II — Correndo a execução fiscal numa repartição de finanças
e a oposição num tribunal e não sendo na execução obrigatória a constituição de mandatário, não está o chefe
da repartição de finanças obrigado a notificar o mandatário constituído na oposição, que desconhece, dos actos praticados no processo executivo, enquanto aquela
não for apensada a este processo, sendo por isso plenamente válidas as notificações feitas directamente ao
executado.
III — Estando penhorado um bem exclusivamente do executado
marido casado em regime de separação de bens, não
há que notificar a co-executada mulher do despacho que
ordena a venda por a mesma não ser nenhum dos interessados a que se refere o artigo 886.o-A, no 4, do Código
de Processo Civil.
Recurso n.o 1554/02-30. Recorrentes: António Espada Gonçalves e
mulher; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o
Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
António Espada Gonçalves e mulher interpuseram para este Supremo Tribunal Administrativo dois recursos relativamente a decisões
do M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal.
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O primeiro desses recursos respeitava ao despacho que, indeferindo
requerimento do recorrente, lhe concedia o prazo de 10 dias para
juntar procuração e ratificar o processado sob pena de multa. O segundo respeitava à decisão que julgou improcedente o pedido de
declaração de nulidade do despacho que ordenou a venda.
Quanto ao primeiro recurso (fls. 32) formulou as seguintes
conclusões:
A) Ao contrário do que alega a decisão interlocutória recorrida
não é a legitimidade dos recorrentes, mas a validade da sua representação pelo signatário que a mesma põe em causa; melhor, nem
põe em causa, antes pretende prevenir não pôr em causa.
B) A extensão do mandato forense é avaliada nos termos do art. 36o,
no 1, do C.P.Civil.
C) O objecto destes autos é a declaração da alegada invalidade
das notificações feitas pela Rep. Finanças na pessoa dos executados
por reversão, em vez de na pessoa do seu advogado, com procuração
junta no apenso de oposição, como era devido.
D) Ao ordenar que os recorrentes juntem nova procuração ratificando o processado, o Meretíssimo Tribunal a quo ou está a fazer
praticar um acto inútil ou a validar, objectivamente mas ainda que
involuntariamente, os actos da Repartição de Finanças cuja invalidade
se invoca.
E) Em qualquer caso, a irregularidade do mandato é suprida nos
termos do art. 40o, no 2, do C. Proc. Civil e nunca sob a cominação
de multa!
F) Pelo que a decisão interlocutória recorrida viola expressamente
o disposto nos arts. 36o, no 1, e 40o, no 2, do Cod. Proc. Civil.
Quanto ao segundo recurso (fls. 45), formulou as seguintes
conclusões:
A) O exercício do mandato judicial pressupõe a notificação ao
mandatário dos actos que se vão praticando para que se possa desempenhar das suas competências e obrigações funcionais, pelo que
a ocorrência da omissão dessas notificações assume relevo de nulidade
processual com influência decisiva no exame ou decisão da causa.
(Ac. STJ de 6.7.94 in BMJ 439o 469).
B) Nos termos do art. 36o, no 1, do CPC, versão anterior e actual
e em consonância com o douto Ac. Rel. Coimbra de 28.11.95 in
BMJ 451o - 523, o mandato conferido pela parte atribui poderes ao
mandatário para a representar no processo principal, seus incidentes
e processos apensos, sem necessidade de emissão de uma procuração
para cada um deles.
C) A decisão recorrida é insustentável perante este quadro legal
e jurisprudencial, ao concluir que a procuração junto à execução extende o mandato aos seus incidentes, mas a procuração junta ao incidente não alarga esse mandato ao processo principal, mesmo perante
os Tribunais superiores (vide a prática comum das execuções cíveis
em que a procuração do executado está apenas junta aos seus
embargos).
D) Lateralmente a decisão enferma de contradição insanável pois
começando por dizer que ”não se levantam questões de representação”
conclui depois que o signatário não tem sequer mandato para estes
autos.
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E) É assim quanto a esta parte a douta sentença recorrida nula,
nos termos do art. 668o, no 1, al. c), do CPC, para além de violar
o disposto nos arts. 36o, no 1, e 659o, no 2, do mesmo diploma.
Acresce que:
F) Atendo-se à letra do art. 886o-A, no 4, do CPC, a dita decisão
entende que ao estabelecer-se a notificação ”ao executado” se cria
um regime de numerus clausus, que exclui os outros co-executados,
por o bem penhorado ser próprio de apenas um deles.
G) Tal interpretação esbarra no argumento sistemático de que no
CPC as expressões ”exequentes” e ”executados” surgem apenas nas
normas privativas de partes plurais.
H) Trata-se, pois, também de uma interpretação incorrecta do normativo, pelo que, ao admitir a não notificação do despacho que ordena
a venda à executada Deolinda, a douta sentença viola os arts. 886o-A,
no 4, e 659o, no 2, do CPC.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido de se verificar a nulidade invocada de falta de notificação
ao mandatário judicial. Entende por isso que se deve dar provimento
ao recurso de fls. 33 e negar-se provimento ao recurso de fls. 46.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida vêm considerados como provados os seguintes factos:
1o - Na R. F. de Grândola foi instaurada execução fiscal contra
”Pincor - Pinturas, Decorações e Construção Civil, Lda”.
2o - Por despacho de fls. 98 dos autos de execução fiscal foi a
execução revertida contra os reclamantes, casados em regime de separação de bens.
3o - Em 22/5/95 os oponentes deduziram uma oposição, na qual
constituíram seu mandatário o advogado signatário da presente
reclamação.
4o - Por despacho de 16/10/98, proferido a fls. 141 dos autos de
execução fiscal, foi ordenada a venda do bem penhorado ao executado
marido, único proprietário do mesmo, conforme certidão da Conservatória do Registo Predial de fls. 118 dos mesmos autos.
5a - Este despacho foi notificado ao reclamante marido em 16/10/98
e não foi notificado ao Advogado signatário da presente reclamação
nem à co-executada.
6o - Por requerimento de 29/9/99 apenso, os reclamantes vieram
arguir a nulidade do processado invocando que não foi notificado
nem o advogado nem a executada Deolinda.
7o - Por despacho de 29/5/2001, proferido no apenso, foi o requerimento indeferido.
8o - O recurso deu entrada em 7/6/2001.
Assentes tais factos apreciemos os recursos.
Cumpre dizer antes de mais que as decisões proferidas pelo Mo
Juiz recorrido se afiguram contraditórias. Por um lado diz não saber
se o mandatário tem ou não poderes constituídos e notifica os reclamantes para ratificarem o processado ou constituírem advogado,
sob pena de multa; por outro lado, apesar de não ter havido ratificação
do processado ou constituição de advogado, conhece do recurso interposto da decisão do chefe da repartição de finanças passando por
cima das dúvidas quanto aos poderes do mandatário.
Recurso de fls. 30:
Prescreve o artigo 36o, no 1, do Código de Processo Civil que o
mandato atribui poderes ao mandatário para representar a parte em
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todos os actos e termos do processo principal e respectivos incidentes,
mesmo perante os tribunais superiores, sem prejuízo das disposições
que exijam a outorga de poderes especiais por parte do mandante.
Resulta do disposto neste normativo que se a parte tem advogado
constituído no processo principal ele a representa igualmente nos
respectivos incidentes. Compreende-se que assim seja pois se os processos correm por apenso não faria sentido que o interessado tivesse
que constituir mandatário em cada um deles. Não é porém esta a
situação no caso vertente. Aqui o mandatário foi constituído na oposição e não na execução. Não é pois uma situação absolutamente
idêntica pelo que se terá de apreciar as especificidades concretas em
cada caso. Quando o M.mo Juiz proferiu o despacho de fls. 22 notificando o reclamante para ratificar o processado e constituir advogado sob pena de multa, o processo que constituía a oposição estava
apenso à execução de que fora interposto recurso. Assim, constando
da oposição a outorga de poderes ao advogado signatário da petição,
não se justificava a emissão de nova procuração nem a ratificação
do processado por nada obstar a que os poderes concedidos ao mandatário fossem válidos para intervir no processo a que a oposição
estava apensa. E muito menos se justificaria a cominação em multa
em desconformidade com o que dispõe o artigo 40o, no 1, do Código
de Processo Civil. Procede por isso inteiramente o recurso interposto
a fls. 32.
Recurso de fls. 45:
Como atrás se mencionou o M.mo Juiz, não obstante a posição
que tomou quanto à questão da representação do recorrente - e contraditoriamente com o seu próprio entendimento - acabou por apreciar
o recurso interposto do acto do chefe da repartição de finanças que
ordenou a venda sem que o mandatário tivesse sido notificado, julgando tal recurso improcedente. Assim sendo, face ao que se decidiu
quanto ao anterior recurso, cumpre agora apreciar o que desta decisão
foi interposto.
A primeira questão que cumpre apreciar, já que a decisão que
for tomada influirá no conhecimento das demais, é a de saber se
o mandatário constituído na oposição deveria ser notificado para os
vários termos do processo executivo e, nomeadamente, se deveria
ter sido notificado do despacho que ordenou a venda, sendo certo
que tal despacho foi notificado ao revertido em termos que não suscitam dúvidas.
As execuções fiscais correm seus termos nas repartições de finanças
e nelas não é obrigatória a constituição de mandatário. Por isso as
notificações no processo executivo são efectuadas na pessoa do executado ou do revertido a quem foram penhorados bens. Foi o que
aconteceu no caso vertente, como se alcança do pontos 4 e 5 do
probatório, onde se diz que a venda foi ordenada em 16.10.98 e que
o reclamante foi notificado desse despacho no mesmo dia. Tal venda,
inserida no processo executivo, não tem carácter jurisdicional. O ora
recorrente não tomou então qualquer posição face a tal despacho
e veio em 7.6.2001 (fls.2) arguir a nulidade por não ter sido notificado
o seu advogado nem a executada Deolinda. Deixando para mais tarde
a questão relativa à notificação da dita Deolinda, vejamos se ocorre
a nulidade invocada, que o M.mo Juiz recorrido entendeu não existir,
quanto à notificação do executado António.
Prescreve o artigo 36o do Código de Processo Civil, como antes
referimos, que o mandato atribui poderes ao mandatário para re-
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presentar a parte em todos os actos e termos do processo e respectivos
incidentes. No caso vertente, como vimos, o recorrente outorgara
mandato judicial na oposição à execução mas não na execução. Ao
contrário do que consta de tal normativo, o mandato não foi outorgado
no processo principal - a execução - mas na oposição. Enquanto a
execução fiscal, tendo embora natureza judicial nos termos do artigo 103o da Lei Geral Tributária, corre na repartição de finanças
ou na secretaria das execuções fiscais - diferentemente das execuções
cíveis a oposição corre termos no tribunal tributário. Por isso atrás
dissemos que a questão tem que ser apreciada nas suas especificidades.
Se a execução e a oposição estiverem apensadas não se vê motivo
para que o disposto no artigo 36o, no 1, não seja aplicado a tal situação
e por isso decidimos nesse sentido o primeiro recurso. Mas que dizer
se os processos estão separados por um deles correr na repartição
de finanças e o outro no Tribunal? Aqui parece-nos que a decisão
não poderá ser idêntica. O chefe da repartição de finanças perante
quem se desenrola a execução não sabe, nem tem que saber, o que
se passa na oposição enquanto esta não lhe for enviada para apensação
à execução. Por isso, não tendo que ter conhecimento da procuração
junta à oposição nem tendo conhecimento da identidade do mandatário - e sendo certo que tal nomeação não é obrigatória na execução
- não tem que notificar tal mandatário dos actos que nesta pratica,
tendo apenas que fazê-lo ao interessado. A este caberá dar conhecimento ao mandatário se assim o entender.
Como pode ver-se da observação dos autos, o despacho que ordenou
a venda teve lugar em 16.10.98 e o processo de oposição só foi remetido
pelo tribunal à repartição de finanças em 19.10.98. Donde ter de
concluir-se que à data do acto cuja nulidade se invoca não existiam
na execução elementos relativos à constituição de mandatário. Por
isso era ao notificado que caberia dar conhecimento a este da notificação que recebera, se assim o entendesse, já que estava correcta
a notificação que a repartição de finanças lhe fizera. Não obstante
ter sido notificado do despacho de 16.10.98 por carta registada com
aviso de recepção assinado em 19.10.98 e terem-lhe sido efectuadas
posteriormente outras notificações, somente em 7 de Junho de 2001
o recorrente veio arguir a nulidade do processado. Nos termos do
artigo 198o do Código de Processo Civil o prazo para arguir a nulidade
da citação é o da contestação, sendo, se houver citação edital, contado
da primeira intervenção do citado no processo. Neste caso estamos
perante uma notificação, à qual se seguiram várias outras sem reacção
do notificado, sendo a arguição de nulidade apresentada quase 3 anos
depois da notificação. Pelo que atrás dissemos não é aqui aplicável
o disposto no artigo 67o, no 1, do Código de Processo Tributário
que manda proceder à notificação aos interessados que tenham constituído mandatário na pessoa deste e no seu escritório, já que este
não estava constituído no processo executivo.
Vejamos agora a parte do recurso que se reporta à não notificação
da revertida Deolinda. Como se alcança do probatório a execução
reverteu contra os recorrentes António e Deolinda, casados em regime
de separação de bens, sendo o prédio cuja venda foi ordenada propriedade única do executado marido. Nos termos do artigo 886o-A,
no 4, do Código de Processo Civil, o despacho que ordena a venda
deve ser notificado ao exequente, ao executado e aos credores reclamantes de créditos com garantia sobre os bens a vender. Tal significa
que esta notificação deve ser efectuada aos interessados. Estes são,
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evidentemente, o exequente que pretende pagar-se pela venda do
bem, o executado que dele fica desapossado e os credores que tenham
garantia sobre os bens e que querem pela venda deles ressarcir-se.
Ora o co-executado não é interessado nessa venda já que não lhe
advém daí qualquer prejuízo nem vantagem. Por isso, face ao artigo
referido, não tem que ser notificado. Não resulta pois qualquer nulidade da omissão de notificação ao cônjuge que não era executado
não se mostrando válida a interpretação lata que os recorrentes pretendem dar aos normativos aplicados.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em:
- conceder provimento ao recurso de fls. 30;
- negar provimento ao recurso de fls. 45.
Custas pelos recorrentes, fixando em 60% a procuradoria.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta
de Queiroz — Brandão de Pinho.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Taxa municipal de ocupação da via pública. Impugnação.
Reclamação prévia.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Na vigência da inicial redacção do no 2 do artigo 22o
da Lei 1/87, só após a reclamação graciosa era possível
impugnar judicialmente a taxa de ocupação da via
pública.
II — Não obsta a que o tribunal de recurso rejeite a impugnação por ilegal interposição o facto de a Câmara ter
dito que mantinha o acto, pois que a impugnação foi
feita directamente para o Tribunal.
Recurso n.o 1727/02-30. Recorrente: GDL — Sociedade Distribuidora
de Gás Natural de Lisboa, SA.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Con.o Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
”GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.”
impugnou no Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa a liquidação que lhe foi efectuada pela Câmara Municipal de Lisboa relativa
a ”licença de ocupação da via pública” referente ao ano de 1998.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação rejeitada por ilegalidade na sua interposição.
Não se conformando com tal decisão recorreu a impugnante para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, tendo
formulado as seguintes conclusões:

I - A prévia impugnação administrativa graciosa dos avisos de pagamento não se impunha, nem teria natureza necessária, à luz da
Lei das Finanças Locais;
II - Os actos tributários impugnados gozam de definitividade vertical, à luz do anterior art.18o do CPT e do actual art.60o do CPPT;
III - Mesmo que se considerem as subjacentes taxas impugnadas
como receitas parafiscais, as mesmas gozam de igual definitividade
vertical, à luz dos mesmos preceitos, conjugados com art.1o do anterior
CPT e com o art. 1o do actual CPPT;
IV - A definitividade vertical dos actos administrativos implica a
sua imediata recorribilidade para a via judicial;
V - Os actos tributários (ou parafiscais) impugnados foram praticados por entidade competente em razão da matéria, a Direcção
Municipal de Finanças da Câmara Municipal Lisboa, até porque o
recurso hierárquico dos seus actos tem natureza facultativa vide os
art. 92o, no1, do anterior CPT e arts. 66o e 67o do actual CPPT,
aliás reforçados pelo art. 80o da Lei Geral Tributária (DL no 398/98,
de 17 de Dezembro);
VI - Os avisos de pagamento das taxas municipais que servem
de objecto à impugnação nos autos, gozam de imediata força executiva
(equiparada a decisão com trânsito em julgado), nos termos conjugados dos arts. 233o e 235o do anterior CPT e dos arts. 169 e 199o
do actual CPPT.
VII - Para obter a suspensão de eventual processo de execução
fiscal dos títulos impugnados, a recorrente será sempre e pelo menos
obrigada a prestar imediatamente uma garantia patrimonial, nos termos dos mesmos preceitos legais.
VIII - Logo, os mesmos avisos camarários impugnados nos presentes
autos, consubstanciam actos com capacidade directamente lesiva da
esfera patrimonial da recorrente, assim constituindo actos com capacidade lesiva de direitos e interesses da recorrente, legalmente
protegidos;
IX - De onde, à luz da actual redacção do no 4 do art. 268o da
C.R.P. e do art. 9o da Lei Geral Tributária, é plenamente válida,
eficaz e legítima a impugnação judicial dos autos, conforme tem sido
consagrado na melhor Jurisprudência do STA;
X - Portanto, a decisão do M.mo Tribunal a quo procede a errada
aplicação do Direito e deverá, consequentemente, a 1a Instância conhecer do mérito da impugnação dos autos e não abster-se de o
fazer.
A Fazenda Pública contra-alegou no sentido de que se deveria
negar provimento ao recurso, devendo manter-se a sentença recorrida
que não padece de qualquer erro.
Não foi emitido parecer pelo Ministério Público.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
a) Em 28/03/1994 a Divisão de Publicidade e Via Pública da Câmara
Municipal de Lisboa (adiante CML) solicitou à Direcção de Infra-Estruturas e Saneamento Divisão de Subsolo e Cadastro, da mesma
CML, que informassem quais as ocupações do subsolo por parte da
GDP, SA e qual a metragem das condutas com diâmetro até 20 cm
e com medida superior a esta — cfr. fls. 176;
b) Em 26/01/1995 a Divisão de Subsolo e Cadastro informou qual
a metragem das referidas condutas — cfr. fl. 177;
c) Em Maio de 1998 os serviços competentes da CML enviaram
à impugnante, que os recebeu, avisos/recibo respeitantes à ocupação
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da via pública do subsolo com tubagens de 170 000 m de tubagem
de gás com diâmetro superior a 200 cm e 630 000 m de tubagem
com diâmetro inferior a 200 cm, ou seja, para o ano de 1998, 630 000m
× 220$00 = 138 600 000$00 + 170 000m × 445$00 = 75 650 000$00,
num total de esc. 214 250 000$00 - cfr. fls. 30 a 53;
d) As taxas em questão referem-se à ocupação da via pública com
tubagens de gás existentes no subsolo no ano de 1998 e foram liquidadas ao abrigo do disposto nas alíneas a) e b) do no 3 do arto 22o
da Tabela de Taxas, Licenças e outras Receitas Municipais, sendo
as leis habilitantes o DL no 100/84, de 29 de Março, com a redacção
dada pela Lei 18/91, de 12/06, e Lei no 1/87, de 06/01 — cfr. fls. 167
a 207;
e) Em 30/06/1995 à GDP, SA, sucedeu, em todos os direitos e
obrigações, a GDL — Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, SA, ora impugnante — cfr. fls. 54 a 81;
f) Entre a Câmara Municipal de Lisboa e a impugnante não foi
formalizado qualquer protocolo para a cedência e utilização dos bens
do domínio público municipal do tipo daquele a que alude a cláusula 23a, no 3, do Contrato de Concessão da rede de distribuição
de gás natural de Lisboa entre o Estado Português e GDP, SA, outorgado em 16/12/1993 — cfr. fls. 263 a 269;
g) A presente impugnação judicial deu entrada nos serviços da
Câmara Municipal de Lisboa, em 15 de Setembro de 1998, tendo-a
estes serviços remetido a este tribunal onde deu entrada em 26 de
Janeiro de 2000 — cfr. fls. 2 e 3;
A impugnante não deduziu, perante o órgão executivo da CML,
o Presidente da Câmara, reclamação ou impugnação graciosa contra
a liquidação aqui impugnada.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
Para decidir como o fez pela ilegalidade de interposição do recurso
considerou a sentença recorrida que a impugnante não deduzira reclamação ou impugnação graciosa prévia à impugnação judicial. Vejamos se assim é.
A ”licença de ocupação de via pública” a que respeita a liquidação
efectuada reporta-se ao ano de 1998. É por isso aplicável aos factos
a Lei 1/87 pois que a Lei 42/98, de 6 de Agosto, apenas produz
efeitos, nos termos do seu artigo 37o, a partir de 1 de Janeiro de
1999.
Prescrevia o artigo 22o da Lei 1/87, de 6 de Janeiro:
”1. As reclamações e impugnações dos interessados contra a liquidação e cobrança dos impostos referidos no no1 do artigo 4o e
da derrama são deduzidas perante a entidade competente para a liquidação e decididas nos termos do Código de Processo das Contribuições e Impostos.
As reclamações e impugnações dos interessados contra a liquidação
e cobrança de taxas, mais-valias e demais rendimentos gerados em
relação fiscal são deduzidas perante os órgãos executivos das autarquias locais, com recurso para o tribunal tributário de 1a instância
territorialmente competente.
Compete aos tribunais tributários de 1a instância a instrução e julgamento das infracções cometidas em relação à liquidação e cobrança
dos impostos e derramas mencionados nos artigos 4o e 5o. Do auto
de transgressão por contravenções cometidas em relação à liquidação
e cobrança de taxas e mais-valias pode haver reclamação, no prazo
de dez dias, para os órgãos executivos das autarquias, com recurso
para os tribunais tributários de 1a instância.

277
Compete aos tribunais tributários de 1a instância a cobrança coerciva de dívidas às autarquias locais provenientes de impostos, derramas, taxas e encargos de mais-valias, aplicando-se, com as necessárias adaptações, os termos estabelecidos no Código de Processo
das Contribuições e Impostos”.
Os impostos a que se refere o no 1 do artigo 4o mencionado no
no 1 do artigo 22o, são: a contribuição predial rústica e urbana, o
imposto sobre os veículos, o imposto para o serviço de incêndios,
o imposto de mais-valias, a sisa e o IVA. Não cabendo a taxa de
ocupação da via pública em qualquer desses tributos terá de concluir-se
que a sua impugnação deve ser deduzida perante o executivo municipal, embora com recurso da sua decisão para o Tribunal Tributário
de 1a Instância.
No caso vertente a impugnante, tendo embora apresentado a petição
na Câmara Municipal de Lisboa que sobre ela emitiu parecer após
instrução e manteve o acto, dirigiu a impugnação ao Juiz de Direito
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa. Ora o Código de
Processo Tributário não dispensou ou revogou a necessidade de haver
a reclamação graciosa a que se referia o artigo 22o da Lei 1/87 que
vigorou até à entrada em vigor da Lei 42/98. Faltou pois aqui o requisito de procedibilidade porquanto a impugnação do acto de liquidação só poderia ocorrer após reclamação graciosa para o órgão
executivo autárquico e respectiva decisão.
Neste sentido se tem pronunciado este Supremo Tribunal Administrativo, nomeadamente nos recursos 21546 do Pleno, de 15 de
Março de 2000, 25767, de 23 de Maio de 2001, 928/02, de 16 de
Outubro de 2002, e 1024/02, de 18 de Dezembro de 2002, todos da
Secção, sendo que naquele (25767) e neste (1024/02) estava em causa
a impugnação pela recorrida das mesmas taxas dos anos de 1997
e 1996, respectivamente.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso,
assim mantendo a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, fixando em 70% a procuradoria.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
STA. Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
A Secção do Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença da 1a Instância, não
tiver como fundamento exclusivo, matéria de direito - arto 32
no 1 al. b) do ETAF.
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Recurso n.o 1732/02-30. Recorrente: PMH - Produtos Médicos-Hospitalares, LDa; Recorrida: Fazenda Publica; Relator: Exmo. Juiz
Conso. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por PMH - Produtos Médicos-Hospitalares, S. A., da sentença do TT de 1a Instância
de Santarém, proferida em 02-04-02, que negou provimento ao recurso
que a mesma interpusera da decisão de ”aplicação de coima”. A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”a) ... pagou a divida do IVA em 4/06/1996.
b) Porque o fez antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 124/96
de 10 de Agosto, que entrou em vigor em 15/9/1996, considerou a
douta sentença em apreço que se lhe não deverá aplicar a redução
da coima equivalente a 50% do respectivo mínimo legal conforme
prevê o no 5 do Despacho no 17/97-XIII do Secretariado de Estado
dos Assuntos Fiscais publicado no D.R. II Série, no 78 de 03/04/1997.
c) Ora caso tal sucedesse, a recorrente ver-se-ia prejudicada pelo
simples facto de ter sido ”diligente” e ter pago ”antes do tempo”.
d) É que caso tivesse liquidado a sua divida após 15/09/1996, a
recorrente teria usufruído da redução da coima nos termos a que
se julga com direito: 50% do valor mínimo.
e) Por outro lado, ao assim decidir, a douta sentença em análise
estaria a criar uma clara desigualdade de tratamento entre os contribuintes, beneficiando ainda por cima, aqueles que mais tarde pagaram, ou seja, os que apesar de tudo se mostraram menos diligentes.
f) Acresce ainda que a coima em apreço deverá não ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento
da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente grau de
culpabilidade.
g) Ao assim decidir a douta sentença em apreço violou entre outras
o arto 13o da Constituição da República Portuguesa, os arts. 5o e
6o do Código de Procedimento Administrativo, o n.o 5 do Despacho 17/97 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais publicado
no D.R. II Série, n.o 78 de 03/04/1997, o D.L. 124/96 de 10 de Agosto,
e ainda o arto 116o do Decreto - Lei 398/98 de 17 de Dezembro.
h) Nestes termos deve a sentença sub-judice ser revogada e substituída por uma outra que aplique à graduação da coima o disposto
no n.o 5 do Despacho de 17/97 de XIII de 3 de Abril do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais ou que então venha a julgar extinta
a sua responsabilidade pela contra-ordenação em causa.” A Fazenda
Pública não contra-alegou.
O Exmo magistrado do M.P., no seu parecer, excepcionou, todavia,
a incompetência deste tribunal em, razão da hierarquia, por o recurso
não versar apenas matéria de direito, atento o vertido na predita
conclusão f).
E, corridos os vistos legais, há que apreciar, em primeiro lugar,
a competência deste STA, em razão da hierarquia.
Ora, ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do
recurso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.
Na verdade, a recorrente refere, nos preditos termos, que ”a prática
da infracção não ocasionou, ao fisco, prejuízo efectivo; a falta cometida
encontra-se regularizada e o comportamento da recorrente revela um
diminuto ou mesmo inexistente grau de culpabilidade” - conclusão f) -,
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afirmação efectuada no contexto dos factos articulados na petição
inicial.
E tal matéria factual não consta da decisão recorrida que, aliás,
não fixou sequer qualquer probatório.
Sendo que é jurisprudência uniforme e reiterada do STA, que versa
matéria de facto o recurso em que se apontam factos que a decisão
recorrida não fixou.
Cfr, por todos, os Acs. de 01/03/00 Rec. 24.552, 23/Fev/00
Recs. 24.277, e 24.162, 16/Fev/00, Rec. 24.269, 19/01/00, Rec.15.938,
e 12/01/00, Rec. 23.762.
Ora, a competência deste STA para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos dos TT de 1a Instância cinge-se apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo fundamento, em matéria de direito, do mesmo recurso - arto 32o, n.o 1, al. b), do ETAF
-constituindo, assim, excepção à competência generalizada do TCA,
ao qual, nos precisos termos do arto 41o, n.o 1, al. a), do mesmo
diploma, compete conhecer ”dos recursos de decisões dos Tribunais
Tributários de 1a Instância, salvo o disposto na alínea b) do n.o 1
do arto 32o”.
Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência
deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no dito TCA.
Termos em que se acorda julgar este STA incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em E 100 e
a procuradoria em 50 %.
Transitado, remeta ao TCA - fls. 76.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Matéria de facto e incompetência do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Versa matéria de facto o recurso em cujas conclusões das
alegações se discutem factos que a sentença em apreciação
não fixou pelo que a competência para do mesmo conhecer
cabe à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo e não a este Supremo Tribunal Administrativo.
Recurso n.o 1743/02, em que são recorrente PMH Produtos Médicos-Hospitalares, L.da e recorrida a Fazenda Pública e de que foi
relator o Ex.mo Juiz Cons. Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. PMH - Produtos Médicos-Hospitalares, L.da, recorre da sentença
que, no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Santarém negou pro-
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vimento ao recurso interposto da decisão que lhe aplicou a coima
de 1.10.000$00.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) A recorrente pagou a divida do IVA em 4/6/1996.
b) Porque o fez antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 124/96,
de 10 de Agosto, que entrou em vigor em 15/9/1996, considerou a
douta sentença em apreço que se lhe não deverá aplicar a redução
da coima equivalente a 50 % do respectivo mínimo legal conforme
prevê o n.o 5 do Despacho n.o 17/97-XIII do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais publicado no D.R. II Série, n.o 78 de 03/04/1997.
c) Ora caso tal sucedesse, o recorrente ver-se-ia prejudicada pelo
simples facto de ter sido «diligente» e ter pago «antes do tempo».
d) E que caso tivesse liquidado a sua divida após 15/09/1996, a
recorrente teria usufruído da redução da coima nos termos a que
se julga com direito: 50 % do valor mínimo.
e) Por outro lado, ao assim decidir, a douta sentença em análise
estaria a criar uma clara desigualdade de tratamento entre os contribuintes, beneficiando ainda por cima, aqueles que mais tarde pagaram, ou seja, os que apesar de tudo se mostraram menos diligentes.
f) Acresce ainda que a coima em apreço deverá não ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento
da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente grau de
culpabilidade.
g) Ao assim decidir a sentença em apreço violou entre outros o
art. 13.o da Constituição da Republica Portuguesa, os arts. 5.o e 6.o
do Código do Procedimento Administrativo, o n.o 5 do Despacho 17/97
do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais publicado no D.R. II Série, n.o 78, de 03/04/1997, o D.L. 124/96 de 10 de Agosto, e ainda
o art. 116.o do Decreto-Lei 398/98 de 17 de Dezembro.
h) Nestes termos deve o sentença sub judice ser revogada e substituída por uma outra que aplique a graduação da coima o disposto
no n.o 5 do Despacho de 17/97-XIII, de 3 de Abril, do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais ou que então venha a julgar extinta
a sua responsabilidade pela contra-ordenação em causa, como é de
inteira justiça.
O EMMP sustenta a incompetência, em razão da hierarquia deste
STA, cabendo a mesma ao TCA uma vez que na conclusão f) questionaria a recorrente matéria de facto.
Notificada a recorrente para se pronunciar sobre esta questão prévia
veio requerer, caso seja julgada procedente tal questão que o processo
seja remetido ao TCA.
2. Consta da sentença de fls. 49 que:
‘‘(...).
A resolução do presente recurso demanda simples aplicação de
direito.
O conjunto do suporte documental oferecido pela recorrente e
não contrariado pelo inserto nos autos, é bastante à decisão.
(...).’’
3. O EMMP entende que o recurso versa, na transcrita conclusão f,
matéria de facto pelo que é este STA incompetente em razão da
hierarquia para conhecer o presente recurso.
Notificada a recorrente para se pronunciar sobre esta questão prévia
veio requerer, caso seja julgada procedente tal questão que o processo
seja remetido ao TCA.
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Importa, por isso, como questão prévia e de conhecimento oficioso,
determinar se é ou não este Tribunal incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Estabelece o art. 21.o, n.o 4, do ETAF que «A Secção de Contencioso
Tributário (do STA) apenas conhece de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1.a instância».
Acrescenta o art. 32.o, n.o l, al. b), do mesmo diploma legal que
«compete à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhecer
dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a
instância, com exclusivo fundamento em matéria de direito».
Completando esta linha de pensamento conclui o art. 41.o, n.o 1,
al. a), do mesmo conjunto normativo que «compete à Secção de Contencioso Tributário (do Tribunal Central Administrativo) conhecer
dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 11 instância,
salvo o disposto na al. b) do n.o 1 do art. 32.o».
Em termos coincidentes com os preceitos acabados de enunciar
estabelece o art. 167.o do CPT que «das decisões dos tribunais tributários de l.a instância cabe recurso, ... a interpor ... para a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo
se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso ...
para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo».
No mesmo sentido se pronuncia o art. 280.o do CPPT.
Do exposto resulta que a competência para apreciar os recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 18 instância cabe
ao STA ou à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo conforme os mesmos versem ou não, exclusivamente,
matéria de direito.
Para determinar se o recurso versa exclusivamente matéria de direito ou também matéria de facto torna-se necessário averiguar qual
a matéria controvertida e levada às conclusões das alegações de
recurso.
É nestas, com efeito, que se fixa o objecto do recurso e se delimita
o seu âmbito pois que é nestas que se manifesta a divergência do
recurso com a decisão que lhe serve de fundamento (art.o 690.o do
CPCivil).
As conclusões integrarão apenas matéria de direito se discutirem
a interpretação ou aplicação de certo preceito legal ou a solução
de determinada questão jurídica.
Integrarão matéria de facto se traduzirem discordância sobre os
factos materiais da vida real na sua perspectiva actual ou histórica
uma vez que a sentença os não tenha considerado ou os tenha fixado
em desacordo com a prova produzida nos autos ou que nestes devia
ter sido produzida.
Nesta perspectiva a questão a decidir será apenas de direito se
nas alegações não se suscitar a suficiência ou insuficiência da prova,
das conclusões de facto ou da forma como o julgador chegou à sua
convicção sobre a matéria de facto.
Se o recorrente discutir a matéria de facto fixada ou articula factos
que não foram dados como provados na sentença recorrida o recurso
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito pelo que
será competente para o apreciar a Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo. Tudo isto independentemente
de este Tribunal vir a entender que a matéria de facto fixada se
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encontra bem e suficientemente fixada sendo irrelevante, para a decisão do recurso a dispensabilidade ou não da matéria factual levada
às conclusões das alegações.
A competência do tribunal de recurso ou a medida da sua jurisdição
afere-se pela matéria levada às conclusões das alegações tal como
o recorrente o configura nas ditas conclusões pelo que será em função
destas que se averiguará se o mesmo tem por fundamento exclusivo
matéria de direito não cabendo, neste momento, emitir juízo ou pronúncia acerca do mérito do recurso já que tal apreciação caberá ao
tribunal que for competente para o apreciar.
Sustenta a recorrente na conclusão f), que «a coima em apreço
deverá não ser aplicada, dado que a prática da infracção não ocasionou
ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada
e o comportamento da recorrente revela um diminuto ou mesmo
inexistente grau de culpabilidade».
Saber se a prática da infracção ocasionou ou não ao fisco prejuízo
efectivo e se o comportamento da recorrente revela um diminuto
ou mesmo inexistente grau de culpabilidade é julgamento de questões
de facto que, nessa perspectiva, não foram fixadas na sentença em
recurso.
A apreciação destas questões implica julgamento de matéria de
facto donde resulta que o recurso interposto não versa exclusivamente
matéria de direito.
Concluindo que o presente recurso tem por fundamento matéria
de facto a competência para do mesmo conhecer cabe à Secção de
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo e não a
este Supremo Tribunal Administrativo.
4. Nos termos expostos acorda-se em declarar este Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para julgar o presente recurso
sendo competente para do mesmo conhecer a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo.
Custas pela recorrente fixando-se a taxa de justiça em cento e vinte
Euros e em 50 % a procuradoria.
Oportunamente remeta os autos ao TCA.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes (vencido, pois entendo que o STA
é competente).

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
C.P.P.T. Competência territorial dos Tribunais Tributários.
Serviço periférico local. Serviço da administração tributária.
Arto 12o do C.P.P.T.
Doutrina que dimana da decisão:
A Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território de Lisboa e Vale do Tejo não é, na acepção do
arto 6o, no 1, do D.L. 433/99, de 26/10, um serviço periférico

local. É, antes, por força do arto 1o, no 3, da L.G.T., numa
das ”demais entidades públicas legalmente incumbidas da
liquidação e cobrança de tributos”. Assim, para o conhecimento de impugnação judicial de tributo por aquela liquidado é competente o T. Tributário da área da sede do
contribuinte, nos termos do no 2 do arto 12o do C.P.P.T.
Recurso n.o 1782/02-30. Recorrente: Eduardo da Costa Rodrigues,
Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso Dr.
Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Eduardo da Costa Rodrigues, Limitada, inconformada com o despacho, a fls. 51, do Mo. Juiz do T.T. de 1a Instância de Lisboa, que
se declarou incompetente, em razão do território, para conhecer da
impugnação por aquela deduzida e competente, para tanto, o T.T.
de 1a Instância de Setúbal, interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro
conclusivo:
1 - É competente em razão do território o ”tribunal da área do
serviço periférico local onde se praticou o acto objecto de impugnação”
- cf. arto 12o, no 1, do C.P.P.T.
2 - O acto objecto da presente impugnação foi praticado pelo
DRAOTLVT, organismo com sede em Lisboa.
3 - Assim, é competente para julgar a presente impugnação o Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa - cf. arts. 12.o do C.P.P.T.,
o
62 e 63o do ETAF.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo. Magistrado do Mo. Po., junto deste S.T.A. opinou no
sentido do provimento do recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A questão a decidir é a de saber qual o tribunal tributário competente, de Lisboa ou Setúbal, para conhecer da impugnação da taxa
de Utilização Privativa de Terreno de Domínio Público Marítimo
liquidada pela Direcção Regional do Ambiente e do Ordenamento
do Território de Lisboa e Vale do Tejo (DRAOTLVT).
Dispõe o arto 12o do C.P.P.T.:
1 - Os processos da competência dos tribunais tributários são julgados em 1a Instância pelo tribunal da área do serviço periférico
local onde se praticou o acto objecto da impugnação.
2 - No caso de actos tributários ou em matéria tributária praticados
por outros serviços da administração tributaria, julgará em 1a instância
o tribunal da área do domicílio ou sede do contribuinte, da situação
dos bens ou da transmissão.
Por seu termo, nos termos do arto 6o, no 1, do D.L. 433/99, de
26/10, ”consideram-se órgãos periféricos locais, para efeitos do código
aprovado pelo presente decreto-lei, na repartição de finanças a tesouraria da Fazenda Pública da Direcção-Geral dos Impostos (DGCI)
e as alfândegas, delegações aduaneiras e postos aduaneiros da Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o
consumo”.
Decorre daqui que, não sendo e DRAOTLVT um serviço integrado
na DGCI nem na Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
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Especiais sobre o Consumo, não é um serviço periférico local para
os efeitos do disposto no arto 12o, no 1, do C.P.P.T.
Por isso, a circunstância da DRAOTLVT se situar em Lisboa, não
releva para a determinação do tribunal competente para julgar a impugnação judicial de um tributo por ela liquidado.
Por outro lado, face ao disposto no arto 1o, no 3, da L.G.T., a
DRAOTLVT, integra a administração tributária por ser uma das ”demais entidades públicas legalmente incumbidas da liquidação e cobrança dos tributos” aí previstas.
É, pois, ”um dos outros serviços da administração tributária” referidos no no 2 do arto 12o do C.P.P.T.
Assim sendo, por força desta disposição legal, ”julgará em 1a instância o tribunal da área do domicílio ou sede do contribuinte, de
situações dos bens ou da transmissão”.
Ora, como se vê da petição inicial, a recorrente tem sede em Praia
da Sereia, Costa da Caparica, concelho de Almada.
Competente para a impugnação há-de ser, pois, o tribunal tributário
da área da sua sede, ou seja, o de Setúbal.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IRS. Deficiência por incapacidade, Beneficio Fiscal.
Doutrina que dimana da decisão:
O Dec.-Lei 202/96, de 23-10, que adaptou a anterior TNI
e estabeleceu, em anexo, as Instruções Gerais, integrando
princípios a serem seguidos na utilização daquela passou
a dar relevância à disfunção residual, pela aplicação de
meios de correcção ou compensação, devendo o coeficiente
de capacidade arbitrado corresponder à disfunção residual,
após aplicação de tais meios, sem limites máximos de redução dos coeficientes previstos na tabela - no 5, al. e),
das ditas Instruções, não é aplicável à liquidação de IRS,
referente ao ano de 1995.
Recurso n.o 1791/02. Recorrente: Martinho Gonçalves Cardoso e Outra. Recorrido: Fazenda Publica Relator Exmo. Conso. Dr. António
Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Martinho Gonçalves Cardoso e Maria Adelaide Azevedo Dias
da Silva Cardoso recorrem da sentença que, no Tribunal Tributário

de 1.a Instância do Porto, 3o Juízo, 1.a Secção, julgou improcedente
a impugnação da liquidação adicional de IRS de 1995.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
A) A sentença sob recurso, ao interpretar as normas dos arts. 25.o,
n.o 3, e 80.o, n.o 6, do CIRS bem como do art.o 44.o, n.o 5, do EU,
no sentido de estar conferida à Administração Tributária o poder
de definir os critérios de ”medida” dos .graus de invalidez, arrogando-se assim a qualidade, ainda que mediata, de ”entidade competente”, viola o princípio da legalidade administrativa consagrado nomeadamente no art.o 266.o, n.o 2, e o preceituado no art.o 29o, n.o
1, do CPA.
B) A sentença sob recurso, ao interpretar as normas dos art.os
25.o, n.o 3, e 80.o, n.o 6, do CIRS bem como do art.o 44.o, n.o 5,
do EBF no sentido de conferir poderes à Administração Tributária
para as interpretar com eficácia externa (ou seja, vinculando quer
os contribuintes quer as autoridades sanitárias), nomeadamente através de directivas, ofícios e circulares, viola o art.o 112.o, n.o 6 da
CRP, o qual estabelece que ”nenhuma lei pode (. . .) conferir a actos
de outra natureza o poder de, com eficácia externa, interpretar, integrar,
modificar, suspender ou revogar qualquer dos seus preceitos”.
C) A competência para a avaliação da incapacidade nos termos
e para os efeitos dos arts. 25.o, n.o 3, e 80.o, n.o 6, do CIRS bem
como do art o 44.o, n.o 5, do EBF, para a emissão dos correspondentes
atestados bem como para a escolha das regras das legis artis e das
pertinentes normas jurídicas cabia, com referência ao ano de 1995,
exclusivamente às autoridades de saúde, não podendo a Administração
Fiscal deixar de ”receber” ou ”incorporar” os respectivos resultados
e documentos no desempenho da função tributária a seu cargo.
D) Os atestados médicos apresentados pelos recorrentes, porque
emitidos pela entidade competente, são válidos e eficazes bem como
adequados a comprovar a situação de deficiência dos recorrentes para
os efeitos dos arts. 25.o, n.o 3, e 80.o, n.o 6, do CIRS, bem como
do art.o 44.o, n.o 5, do EBF.
E) Os atestados médicos apresentados pelos recorrentes constituem
títulos de actos administrativos de avaliação estabilizados na ordem
jurídica porque não impugnados nem revogados dentro dos prazos
e nas condições estabelecidas no Código do Procedimento Administrativo.
F) Os mesmos atestados, contrariamente ao sustentado na sentença,
são documentos autênticos, emanados pela entidade competente, que
contêm declarações de ciência e dotados da força probatória plena
conferida pela primeira parte do n.o 1 do art.o 371o. do Código Civil,
comprovando, assim, o grau de incapacidade aí mencionado.
G) A sentença, nesta parte, interpretou erradamente e violou o
preceituado no art.o 371,o, n.o 1, do Código Civil.
H) A sentença, ao julgar improcedente a impugnação por os atestados médicos apresentados, já que emitidos em data não posterior
a 15/12/95, não comprovarem um grau de invalidez permanente igual
ou superior a 60%, viola o preceituado nos referidos arts. 25.o, n.o 3,
e 80.o, n.o 6, do CIRS, bem como do art.o 44.o, n.o 5, do EBF.
O EMMP pronuncia-se pelo provimento do recurso seguindo jurisprudência que identifica.
2. A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1o - Os impugnantes apresentaram em 26 de Abril de 1996 a sua
declaração de rendimentos, modelo 1, acompanhada do anexo modelo
H, para efeitos de tributação em IRS, relativamente ao ano de 1995.
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2o - Na declaração referida em 1o foi mencionado que a impugnante
tinha um grau de invalidez permanente igual ou superior a 60%.
3oA administração regional de Saúde emitiu o atestado médico
cuja cópia se encontra junta a fls. 12 dos autos.
4o- A administração fiscal notificou os impugnantes, determinando
que os mesmos apresentassem fotocópia de declaração passada pelo
Centro de Saúde com data posterior a 15.12.95 comprovativa de que,
face ao critério estabelecido na circular no 22/DSO, se mantém a
deficiência.
5o- Em resposta ao referido em 4o os impugnantes apresentaram
junto do Director de Finanças do Distrito do Porto o requerimento
que se mostra junto por cópia de fls. 20 a 24 do processo administrativo.
6o- Em virtude de não ter sido apresentado o documento a que
se alude em 4o a Administração Fiscal procedeu à alteração dos rendimentos líquidos declarados, retirando os valores mencionados e
constantes do anexo H acrescentando-os aos rendimentos declarados
para efeitos de tributação.
7o- Na sequência do referido em 6o a administração tributária procedeu à liquidação adicional de IRS referente ao ano de 1995, nos
termos constantes de fls. 11, apurando um imposto a liquidar pelos
impugnantes no montante de 1.405.672$00, cujo prazo para cobrança
voluntária terminou em 29 de Janeiro de 2001, sendo 877.117$00
de IRS e 528.555$00 de juros compensatórios.
8o - À data da apresentação da presente impugnação judicial o
imposto liquidado ainda não tinha sido pago.
3. A sentença recorrida, apreciando a actuação da AF, ao não
considerar, para efeitos de beneficio fiscal, em sede de IRS, o atestado
médico apresentado pelos impugnantes e ao exigir novo atestado médico, emitido em data posterior a 15-12-1995, isto é a partir da circular
normativa no 22/DSO, que alterou o critério de avaliação das incapacidades e antes da publicação do DL 202/96, de 23-10 o qual
não foi apresentado, pronunciou-se pela legalidade do acto tributário
da liquidação impugnado.
Sobre a questão em apreciação nos presentes autos pronunciou-se
já esta Secção, com intervenção de todos os juízes que a constituem,
no Ac. de 15-12-99, Rec. 24.305.
Revendo anterior posição o relator do presente acórdão passou
a acompanhar a tese vencedora.
Passaremos, por isso, a sintetizar a argumentação que nos parece
mais relevante e nomeadamente a constante do recente Ac. desta
mesma secção de 12-01-2000, Rec. 24.439, que, de perto, passaremos
a acompanhar.
A questão em apreciação no presente recurso prende-se com a
determinação do regime legal aplicável, em sede de IRS, aos sujeitos
passivos portadores de deficiência permanente que implique uma incapacidade igual ou superior 60% e que seja devidamente comprovada
pela entidade competente, referentemente ao imposto de 1995.
A Lei 9/89, de 02-05, que fixou as Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, definiu os seus
objectivos e estabeleceu os conceitos de ”pessoa com deficiência”
e de reabilitação e os princípios fundamentais em tal matéria, dispondo, ainda, dever o sistema fiscal ”consagrar benefícios que possibilitem às pessoas com deficiência a sua plena participação na comunidade” conforme resulta do seu arto 25o. O Dec.-Lei 341/93, de
30-09, que aprovou a TNI, reportando-se à avaliação dos danos em
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vítimas de acidentes de trabalho e doenças profissionais passou a
ser utilizada para outros fins e nomeadamente para a determinação
de certos benefícios fiscais.
O Dec.-Lei 202/96, de 23-10, que estabeleceu o regime de avaliação
de incapacidades das pessoas com deficiência para efeitos de acesso
às medidas e benefícios previstos na lei, veio criar normas especificas
para tal avaliação. O seu preâmbulo dá conta da necessidade de explicitar a competência para avaliação daquelas incapacidades bem
como de criar normas de adaptação da anterior TNI, enquanto não
fosse criada uma nova e específica. Acrescentava, ainda, que se tornava
necessário proceder a actualização dos procedimentos adoptados no
âmbito da avaliação das indicadas incapacidades.
Nas ”Instruções Gerais”, publicadas em anexo a este diploma legal,
consagram-se os princípios que devem ser seguidos na utilização da
TNI, para avaliação de incapacidades em deficientes civis. Por força
destas só releva, agora, a ”disfunção residual”, devendo, na determinação final da incapacidade, sempre que a disfunção possa ser
atenuada, no todo ou em parte, pela aplicação de meios de correcção
ou compensação (próteses, ortóteses ou outros), o coeficiente de incapacidade arbitrado corresponder à disfunção residual, após aplicação de tais meios, sem limites máximos de redução dos coeficientes
previstos na tabela [cfr. no 5, al. e)].
Esta exigência não constava da lei anterior nem da TNI aprovada
pelo Dec-Lei 341/93.
Com efeito as suas Instruções Gerais dispunham (cfr. no 5 al. c)
que, quando a respectiva função fosse substituída, no todo ou em
parte, par prótese, a incapacidade poderá ser reduzida, consoante
o grau de recuperação da função e da capacidade de ganho do sinistrado, não podendo, porém, tal redução ser superior a 15%.
Foi no âmbito destas disposições normativas que foi emitido o
atestado a que se referem os presentes autos e daí que a exigência
feita pela Administração Fiscal de um novo atestado, nos termos do
Dec-Lei 202/96, não tenha cobertura legal já que estamos perante
o IRS referente ao ano de 1995.
Este diploma legal, que entrou em vigor em 30-11-1996, estabelece,
no art. 7o, n.os 1 e 2, que se aplica ”com as devidas adaptações,
aos processos em curso”.
Como o mesmo diploma estabeleceu o regime de avaliação de
incapacidades das pessoas com deficiência apenas se tornou aplicável
aos processos de avaliação da incapacidade, cujo acto conclusivo era
a emissão do atestado, ou o reconhecimento da incapacidade ou
deficiência.
Não era, por isso, aplicável aos demais processos consequentes
àquele processo de avaliação de incapacidade.
A avaliação das ditas incapacidades sendo da competência da ARS
não pode a Administração Fiscal questioná-las dado o princípio da
unicidade da Administração Pública.
Do exposto resulta que procedem as conclusões do presente recurso.
Como no acórdão citado se referiu a decretada anulação terá por
medida a consideração da apontada deficiência ou incapacidade.
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso, em revogar a sentença recorrida e anular o acto tributário
da liquidação impugnado.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo (vencido, nos termos e com os fundamentos do meu voto no acórdão de 25.10.00, rec. 25070).
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Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Julgamento em substituição. Interpretação do artigo 715o, n.o 3,
do CPC. Fundamentação do julgamento da matéria de facto.
Nulidade do acórdão.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O n.o 3 do artigo 715o do CPC rege para os casos em
que não tenha sido previamente assegurado o princípio
do contraditório e/ou prevenido o risco de decisão
surpresa.
2 — Cumpre ao tribunal de recurso fundamentar, de modo
expresso, o julgamento de facto, sob pena de nulidade
do acórdão.
Rec. n.o 1850/02-30. Recorrente: Martinho Tavares; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes
Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Martinho Tavares, residente no lugar de Búzio - Macieira de Cambra - Vale de Cambra, inconformado com o acórdão do TCA de
fls. 209-235, que só em parte julgou procedente esta impugnação judicial, por si deduzida contra liquidação de sisa, adicional de 15%
e juros compensatórios, vem até nós, culminando a sua alegação de
recurso com as seguintes conclusões:
1a O acórdão recorrido, conhecendo em substituição do objecto
da causa e, nomeadamente, em matéria de facto, não especifica quais
os meios de prova de que concretamente se serviu para formar a
sua convicção, sendo que, para além de prova documental produzida
pelo recorrente, também foi produzida prova testemunhal.
2a Do mesmo modo, o acórdão recorrido é omisso quanto à matéria
de facto alegada não considerada como provada e quanto à respectiva
fundamentação.
3a Tais omissões envolvem violação do disposto nos arts. 123o do
CPPT e 653o, no 2, e 669o, nos 2 e 3, do CPC.
4a O recorrente alegou na p.i. vícios formais do acto tributário
que o acórdão recorrido não apreciou como tal, reconduzindo-os à
categoria de vícios atinentes à dimensão substancial daquele acto.
5a O critério perfilhado pelo acórdão recorrido exclui da sindicabilidade do acto tributário a sua dimensão ou vertente formal, o
que se traduz na desaplicação das normas contidas nos arts. 268o,
n.o 3, da CRP, 124o e 125o do CPA, 76o, n.o 1, e 77o da LGT que,
assim, foram violadas.
6a Decidindo o tribunal a quo conhecer do mérito da causa em
substituição ao abrigo do disposto no art.o 715o, n.o 1, do CPC, impunha-se, por força do disposto no art.o 3o, ouvir cada uma das partes,
previamente à decisão recorrida.
7a Como assim não foi feito pelo menos em relação ao recorrente,
violou-se aquele preceito com a consequente nulidade cominada no
art.o 201o, n.o 1, do CPC.

8a O acórdão recorrido não se pronunciou sobre a totalidade das
questões de que lhe cumpria conhecer, violando, assim, o disposto
no art.o 660o, n.o 2, do CPC e incorrendo na nulidade cominada
no art. 125o do CPPT.
9a O acórdão recorrido não analisa criticamente a prova produzida,
mormente a testemunhal, nem especifica os fundamentos que foram
decisivos para a convicção do tribunal, violando o disposto nos arts.
653o, n.o 2, e 659o, n.o 3, do CPC.
10a O acórdão recorrido dá como assentes factos alegadamente
constantes de documentos juntos oficiosamente aos autos sem que
tal junção tenha sido notificada ao recorrente, assim se violando o
princípio do contraditório previsto no art.o 3o do CPC.
11a Por erro na apreciação da prova documental e testemunhal
produzida pelo recorrente, o acórdão recorrido deu prevalência à
prova indirecta, indiciária ou por presunções em detrimento daquela.
12a O acórdão recorrido não fundamenta juridicamente a decisão
nele proferida, omitindo, nomeadamente, a indicação das normas legais que sustentam a legalidade do acto tributário impugnado.
13a A falta de especificação dos fundamentos jurídicos que justificam a decisão envolve violação do disposto nos arts. 659o, n.o 2,
do CPC e 125o, n.o 1, do CPPT.
14a O acórdão recorrido, dando por assente que o facto tributário
é constituído pelo contrato-promessa de permuta com tradição dos
bens para o recorrente em SET/91, fez indevida aplicação do disposto
na regra 8.a do § 3o do art. 19o do Código da Sisa, norma que contempla
tão-só as hipóteses de contrato de permuta, estando, assim, viciado
por erro na fundamentação jurídica.
15a Ao decidir nos termos em que o fez, com o fundamento de
que os imóveis objecto da promessa de permuta, de que eram proprietários Albino Fernandes e outros, entraram na posse do recorrente
em SET/91, constituindo-se, por isso, e desde então, uma situação
de composse ou contitularidade na posse, o acórdão recorrido incorreu
em ilegalidade e, independentemente disso, inexistiam nos autos elementos de prova dessa composse, pelo que foram violados, também
desta feita, os arts. 653o, n.o 2, e 659o, n.o 2, do CPC, a que corresponde
a nulidade cominada no art o 668o, n.o 1, al. b), do mesmo diploma
e no art. 125o do CPPT.
16a Ao não julgar procedente a impugnação da liquidação do imposto efectuada ao abrigo do disposto no art. 8o, § 1o, in fine, do
Código da Sisa, o acórdão violou esta disposição legal.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA emitiu douto parecer no sentido do provimento
do recurso, por ocorrer a nulidade a que se referem as conclusões
6a e 7a.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
E, logicamente, debruçar-nos-emos, em primeiro lugar, sobre a
questão da nulidade do acórdão recorrido decorrente de alegada violação do n.o 3 do artigo 715o do CPC.
A 2a Instância reconheceu na sentença da 1:
o alegado vício de omissão de pronúncia sobre a questão vertida
no artigo 48o do articulado inicial, por isso que declarou a respectiva
nulidade e, por força do preceituado no artigo 715o, n.o 1, do CPC,
passou a conhecer em substituição.
Nas 6a e 7a conclusões, refere o Rct. que “decidindo o tribunal
a quo conhecer do mérito da causa em substituição ao abrigo do
10
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disposto no art o 715o, n.o 1, do CPC, impunha-se, por força do disposto
no art. (leia-se, no 3, ouvir cada uma das partes, previamente à decisão
recorrida” e, “como assim não foi feito pelo menos em relação ao
recorrente, violou-se aquele preceito com a consequente nulidade
cominada no art o 201o, n.o 1, do CPC.”
Estatui o falado artigo 715o, sob a epígrafe:
«Regra da substituição ao tribunal recorrido
1 - Embora o tribunal de recurso declare nula a sentença proferida
na 1. instância, não deixara de conhecer do objecto da apelação.
2 - Se o tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas questões,
designadamente por as considerar prejudicadas pela solução dada ao
litígio, a Relação, se entender que a apelação procede e nada obsta
à apreciação daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão em que revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos necessários.
3 - O relator, antes de ser proferida decisão, ouvira cada uma das
partes, pelo prazo de 10 dias.»
A decisão sobre a arguição da nulidade em apreço passa pela interpretação deste normativo.
Segundo o n.o 1 do artigo 9o do Código Civil, 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.
Ora, como se lê no preâmbulo do Decreto-Lei n.o 329-A/95, de
12 de Dezembro, que, procedendo a profunda reforma do CPC, introduziu a sobredita redacção no artigo 715o, com ela, ”consagra-se
expressamente a vigência da regra da substituição da Relação ao tribunal recorrido”, ”assegurado que seja o contraditório e prevenido
o risco de serem proferidas decisões surpresa.” É que, nos termos
do n.o 3 do artigo 3o do mesmo compêndio adjectivo, o juiz deve
observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do
contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre
elas se pronunciarem.
Segue-se que o n.o 3 do falado artigo 715o rege para os casos
em que não tenha sido previamente assegurado o principio do contraditório e/ou prevenido o risco de decisão surpresa. Para tal aponta,
claramente, a lógica, a coerência, a harmonia do sistema jurídico.
Descendo à concreta situação dos autos, temos que, como se realça
no aresto recorrido, “entre outras coisas, o recorrente, em 48o do
articulado inicial, sustentou o entendimento de que, ainda que dando
de barato a existência do apontado contrato-promessa de permuta
de bens presentes por bens futuros, tal não permitia a liquidação
da sisa em causa, considerando a data de 85.04.26 à qual se reportou
a tradição dos bens, uma vez que tal realidade, enquanto pressuposto
da incidência do imposto em questão, apenas passou a relevar com
o Dec.-Lei n.o 252/89, de 08.09.”
Em sede de recurso para a 2.a Instância, apontou o recorrente
à sentença da 1.a vício de omissão de pronúncia decorrente de não
se ter debruçado sobre tal questão, tendo o tribunal de recurso reconhecido tal vício, declarando a nulidade da sentença e havendo
passado, sem mais, a conhecer em substituição.
Temos, pois, que, tendo a questão sido abertamente delineada na
petição inicial, sobre ela teve a Fazenda Pública o ensejo de se pro-
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nunciar na contestação, pois que ”ao contestar, o representante da
Fazenda Pública pode tomar posição sobre a petição do impugnante,
contrariando a sua pretensão ou suscitando excepções ou alegando
causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito subjacente
à pretensão do impugnante (...)” - Jorge de Sousa, CPPT Anotado,
3.a edição, p. 547, nota 9.
Como assim, patente é que, em relação à questão vertida no artigo
48 da petição inicial, assegurado foi o princípio do contraditório.
E, porque problemática suscitada pelo impugnante, não faz qualquer sentido representar como decisão surpresa a proferida pela
a
2. Instância sobre ela. Naturalmente, ao colocá-la, o impugnante/recorrente desde sempre esperou atinente pronúncia.
Neste contexto, perde toda a razão de ser a prévia audição das
partes sobre tal questão, sendo, pois, de concluir que não se imponha
ao tribunal a quo a observância do no 3 do artigo 715o do CPC,
ademais sabido que não é lícito realizar no processo actos inúteis - artigo
137o.
Destarte, improcede a arguição de nulidade em apreço.
Debrucemo-nos, agora, sobre as nulidades que o recorrente assaca
à decisão da matéria de facto.
Na 1a conclusão, diz ele que “o (...) acórdão recorrido, conhecendo
em substituição do objecto da causa e, nomeadamente, em matéria
de facto, não especifica quais os meios de prova de que concretamente
se serviu para formar a sua convicção, sendo que, para além de prova
documental produzida pelo recorrente, também foi produzida prova
testemunhal.” E na conclusão seguinte refere que tal acórdão ”é omisso quanto à matéria de facto alegada não considerada como provada
(...)”, afirmando na conclusão 3 que ”tais omissões envolvem violação
do disposto nos arts. 123o do CPPT e 653o, n.o 2, e 659o, n.os 2
e 3, do CPC.” E mais à frente, na 9o conclusão, diz que ”o (...)
acórdão recorrido não analisa criticamente a prova produzida, mormente a testemunhal, nem especifica os fundamentos que foram decisivos para a convicção do tribunal, violando o disposto nos . arts. 653o,
n.o 2, e 659o, n.o 3, do CPC.”
Vejamos.
O acórdão recorrido reformulou a matéria de facto, desenhando
o seguinte quadro factual:
A). Em 81.09.25, a Câmara Municipal de Vale de Cambra, mandou
proceder a um levantamento topográfico ao terreno sobrante dos, então
, adquiridos para edificação do mercado municipal, e pertencentes a
Manuel Luís Valente e Albino Fernandes, tendose verificado que afrente
sul daquele média 72 m.
B). Em 85.04.26, impugnando, invocando a qualidade de proprietário,
requereu ao Presidente da C. Municipal de Vale de Cambra a concessão
de licença para a construção de um edifício em terreno a que correspondiam os artigos matriciais rústicos nos. 8293 e 8294 e urbanos nos.
931 e 1985, uns e outros da freguesia de Castelões, atribuindo à sua
frente sul a extensão de 72 m.
C). Com referência ao processo camarário relativo á construção do
edifício mencionado na antecedente alínea, o recorrente endereçou, ainda, requerimentos ao Presidente da C. Municipal de Vale de Cambra,
em 87.10.30, 89.08.07, 90.05.015 e 91.0814, tendo, no primeiro deles
e uma vez mais, invocado a qualidade de proprietário do terreno a
construir.
D). Em 92.09.03 os SFTT de Vale de Cambra prestaram a informação
consubstanciada a fls. 66 dos autos e nos termos da qual e além do
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mais, a empresa individual Martinho Tavares, ali melhor idf., procedia
a edificação em terreno localizado ao lado do Mercado Municipal e
vendido pelos herdeiros de Manuel Luís Valente e por Albino Fernandes,
com suspeitas de que não tivesse, até então, sido pago qualquer imposto
com referência à respectiva aquisição.
E). Na sequência do referenciado na antecedente alínea, o recorrente
foi notificado, em 92.10.22 e ao abrigo do disposto no arto. 90o do
CSisa, para apresentar o título de posse dos terrenos em que procedia
à construção a que se alude em D) (cfr. doc. de fls. 67/68 que, aqui,
se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).
F). Ao solicitado em tal ofício de 92.10.22, o recorrente respondeu
pela forma consubstanciada a fls. 69 dos autos, a que fez juntar, como
comprovante, o doc. de fls. 70 (documentos que, aqui, se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais), sendo, contudo, de todo omisso
no que concerne ao prédio que, nos termos daquela informação, fora
adquirido aos herdeiros de Manuel Luís Valente e a albino Fernandes.
G). Em 92.11.19, o recorrente pagou a sisa no. 516, no valor de
15.000$00, declarando ser relativa a 150.000$00 e referente à permuta
estabelecida com Manuel Luis Valente e em que este lhe cede uma
casa de habitação, sita na Av.a Camilo de Matos em Vale de Cambra,
inscrita na matriz predial urbana da freguesia de Castelões sob o arto.
931 e uma parcela de terreno destinada à construção urbana, com a
área total de 1.200 m2, inscrita na matriz predial rústica daquela mesma
freguesia, sob o arto. 8294, recebendo em troca, do recorrente, dois apartamentos T3, localizados no edifício do Mercado edificar naqueles mesmos imóveis cedidos.
H). Naquela mesma data de 92.11.19, o impugnante pagou, igualmente, a sisa no. 517, na importância de 10.000$00 referente à importância de 100.000$00 correspondente à permuta em que Albino Fernandes, Luís de Sousa Fernandes, Alberto de Sousa Fernandes, António
de Sousa Fernandes, Maria Helena Fernandes e Domingos de Sousa
Fernandes lhe cedem uma casa de habitação e comércio, sita na Av
Camilo de Matos, em Vale de Cambra, inscrita na matriz predial urbana
da freguesia de Castelões sob o arto. 1985, e uma parcela de terreno
destinada à construção urbana, sita nas Regadinhas, com a área total
de 510 m2, inscrita na matriz predial rústica daquela mesma freguesia,
sob o art.o 8293, recebendo como contrapartida, do recorrente, dois apartamentos T2, um T3 e uma garagem localizados no edifício do Mercado,
a construir, igualmente, naqueles primeiros imóveis cedidos.
I). O prédio construído pelo recorrente nos imóveis que lhe foram
cedidos e referenciados nas sisas n.os 516 e 517 excede em 179,55 m2
a área adquirida aos respectivos cedentes.
J). Em SET.191 o recorrente iniciou as fundações e caboucos do
prédio a que se faz alusão, além do mais, na antecedente alínea, numa
área de 250 a 300 m2 situada a nascente do edifício projectado.
K). Em 91,10.31, o recorrente informou a autarquia de Vale de Cambra
de que as fundações e caboucos do aludido prédio estavam a ser realizados de acordo com o projecto inicialmente aprovado.
L). Por escritura pública de 88.06.20, lavrada no Cartório Notarial
de vale de Cambra, procedeu-se à habilitação de Albino Fernandes,
António de Sousa Fernandes, Maria Helena Fernandes, Luís de Sousa
Fernandes, Alberto de Sousa Fernandes e Domingos de Sousa Fernandes,
como únicos e universais herdeiros de Maria Emilia de Sousa, falecida
a 87.05.10, esposa e mão que foi, respectivamente, do primeiro e dos
últimos. (cfr. doc. de fls. 52/54, para que se remete).
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J). Por escritura pública de 93.06.21, exarada naquele mesmo Cartório
Notarial, Albino Fernandes, António de Sousa Fernandes, Maria Helena
Fernandes, Luís de Sousa Fernandes, Alberto de Sousa Fernandes e
Domingos de Sousa Fernandes, na qualidade de donos em comum e
sem determinação de quota, permutaram com o recorrente, cedendo-lhe,
por 14.000.000$00 e 10.000.000$00, respectivamente, os rústico e urbano
n.os 8293 e 1985, das respectivas matrizes da freguesia de Castelões e
recebendo «em contrapartida, dois apartamentos T2, nos valores de
7.400.000$00 e 7.500.000$00, um T3 no valor de 7.600.000$00 e uma
garagem no valor de 1. 500. 000$00 do prédio a edificar “... no terreno
proveniente da anexação do solo da casa de habitação atrás referida
inscrita sob o artigo mil novecentos e oitenta e cinco e o artigo rústico
oito mil duzentos e noventa e três”.
K). Na sequência de diligências efectuadas, nomeadamente em depoimentos que lhe foram prestados, a AF considerou que o recorrente
entrou na posse dos bens que lhe foram permutados pelo negócio referido
na alínea que antecede em 85.04.26 85.04.26, razão porque o CRFinanças
de Vale de Cambra fez instaurar processo visando a arrecadação do
imposto de sisa devido.
L). O processo referido em K). culminou com despacho do CRF
determinante da avaliação dos terrenos para construção permutados,
reportada à data da transmissão fiscal, com a subsequente liquidação
de imposto e juros compensatórios devidos.
M). Em cumprimento do despacho mencionado em L). veio a ser
elaborada a liquidação aqui impugnada (cfr. fls. 95 dos autos) e em
93.12.13 os docs. de fls. 99/102 que se dão por reproduzidos.
N). O recorrente foi notificado da liquidação impugnada em nos termos
do doc. que constitui fls. 97 dos autos e que, aqui, se dá por reproduzido.
O). Por falta de pagamento voluntário foi feito o débito ao TFPública
em 94.02.13.
P). Apresente impugnação foi instaurada em 94.03.11.
Segundo o artigo 205o, n.o 1, da Constituição, as decisões dos tribunais que não sejam de mero expediente são fundamentadas na
forma prevista na lei.
Dando realização a esta injunção da Lei Fundamental, dispõe o
artigo 653o, n.o 2, do CPC (”disposição esta aplicável, também, ao
acórdão da Relação que ao abrigo do art.o 712o da mesma lei adjectiva
conheça da matéria de facto” - acórdão desta Secção de 30.01.2002,
recurso n.o 26 314), que a matéria de facto é decidida por meio de
acórdão ou despacho, se o julgamento incumbir a juiz singular; a decisão
proferida declarará quais os factos que o tribunal julga provados e quais
os que julga não provados, analisando criticamente as provas e especificando os fundamentos que foram decisivos para a convicção do
julgador.
Paralelamente, no artigo 123o, n.o 2, do CPPT (diploma sob cuja
égide foi proferido o aresto recorrido) se prescreve que o juiz discriminará a matéria de facto provada da não provada, fundamentando
as suas decisões.
A respeito, exarou-se no sobredito acórdão desta Secção:
“... como repetidamente tem afirmado o Tribunal Constitucional,
‘a fundamentação das decisões judiciais, em geral, cumpre duas funções: a) uma, de ordem endoprocessual, que visa essencialmente impor
ao juiz um momento de verificação lógica da decisão, permitir às
partes o recurso da decisão com perfeito conhecimento da situação
e, ainda, colocar o tribunal de recurso em posição de exprimir, em
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termos mais seguros, um juízo concordante ou divergente; b) outra,
de ordem extraprocessual, já não dirigida essencialmente às partes
e ao juiz ad quem, que procura, acima de tudo, tornar possível um
controlo externo e geral sobre a fundamentação factual, lógica e jurídica da decisão. O conhecimento das convicções do julgador quanto
à matéria de facto e dos critérios de avaliação da prova com que
operou é essencial para o controlo da definição da verdade que o
mesmo deu como existente. Repetindo o Tribunal Constitucional,
“a fundamentação das decisões judiciais, em geral, e particularmente
em relação à matéria de facto, é assim uma expressão do principio
do Estado de Direito democrático, na sua vertente de controlo público
da justiça...’
A decisão da matéria de facto nunca pode surgir, assim, como
um resultado justificado apenas subjectivamente, como se tratasse
de uma simples afirmação de um poder judicativo pessoal, mas tem,
ao invés, de estar suportada em razões objectivadas e objectivamente
controláveis quanto à razoabilidade dos critérios de aferição da realidade dada como assente ou julgada como não assente, mormente
quando esses critérios não estão predefinidos legalmente, como acontece nas provas de valor legal, mas assentam antes em modos racionais
de conhecimento da realidade, como as máximas de experiência comum, do saber científico, psicológico, técnico, etc.
Por isso, a fundamentação tem de ser sempre contextual e expressa
e integra ainda o próprio acto de julgamento da matéria de facto.
A sua falta constitui uma nulidade do respectivo acto decisório (...).”
Na verdade, o n.o 1 do artigo 125o do CPPT fulmina com nulidade
a sentença em que se verifique a não especificação dos fundamentos
de facto e de direito da decisão.
Como bem nota Jorge de Sousa, op. cit., página 626, “relativamente
à matéria de facto, esta nulidade abrange não só a falta de discriminação dos factos provados e não provados, exigida pelo n.o 2 do
artigo 123o deste Código, como a falta do exame crítico das provas,
previsto no n.o 3 do art.o 659o do CPC.
Com efeito, esta falta não pode deixar de reportar-se à fundamentação de facto exigida por este Código e nele, ao contrário do
que sucede com o CPC (art o 659o, n.o 3), exige-se não só a indicação
dos factos provados, mas também dos não provados.”
Ora, no que tange à materialidade vertida no quadro factual que
nos é presente sob as alíneas A), B), C), G), H), I), J), K), segundo
K), segundo L) e O) suporte probatório algum é apontado.
Acresce que havendo sido produzida nos autos prova testemunhal
invocação alguma lhe é feita pelo tribunal a quo em sede de julgamento
da matéria de facto. Não se evidencia, pois, a realização de qualquer
análise crítica desta espécie de prova.
Depois, o aresto recorrido é, na verdade, “omisso quanto à matéria
de facto alegada não considerada como provada”.
Tanto basta para ter de se reconhecer, na procedência das conclusões 1.a, 2.a, 3.a e 9.a, que tal acórdão está irremediavelmente inquinado pelos apontados vícios formais, não podendo, portanto, subsistir na ordem jurídica.
Daqui decorre que prejudicado se mostra, seguramente, o conhecimento das restantes questões colocadas pelo recorrente nas conclusões da sua alegação.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, anulando-se o acórdão recorrido, baixando os autos ao tribunal a quo,
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a fim de serem novamente julgados, se possível pelos mesmos Juízes
Desembargadores.
Não é devida tributação.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Almeida Lopes — António Pimpão.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IRS. Benefício fiscal decorrente de incapacidade. Certificado
emitido pela ARS.
Doutrina que dimana da decisão:
I — A avaliação da incapacidade fiscalmente relevante em
sede de IRS é da competência das ARS, mesmo quando
efectuada de harmonia com as regras estabelecidas pelo
DL n.o 341/93.
II — O DL n.o 202/96, de 23-10, e os novos critérios por ele
fixados para determinação daquela incapacidade só são
aplicáveis aos casos situações avaliadas depois da sua
publicação e entrada em vigor.
III — Assim, não pode a Administração Fiscal recusar ou desconsiderar o valor de certificado emitido por aquelas nos
termos do referido DL n.o 341/93 relativamente ao imposto devido em 1995.
Recurso n.o 1872/02-30. Recorrente: Odete Maria de Matos Moreira;
Recorrida: Fazenda Publica; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr.
Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a sentença do TT de 1a Instância do Porto
3o Juízo - 1.a Secção - que lhe negou provimento à impugnação judicial
deduzida e, em consequência, não anulou a liquidação oficiosa e adicional de IRS do ano de 1995, dela interpôs recurso para esta Secção
do Supremo Tribunal Administrativo a Impugnante Odete Maria de
Matos Moreira, nos autos convenientemente identificada.
Perseguindo a revogação do impugnado julgado e a sua eventual
substituição por outro que porventura determine a anulação da questionada liquidação, apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso formulando, a final, as pertinentes conclusões que
aqui se dão por integralmente reproduzidas - cfr. alíneas A) a I)
de fls. 45 a 47 dos autos.
Não foram apresentadas quaisquer contra-alegações e, neste Supremo Tribunal, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu
mui douto parecer opinando pela confirmação do impugnado julgado,
de harmonia aliás com jurisprudência desta Secção que expressamente
convoca.
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Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar
e decidir.
Dá-se aqui e para todos os efeitos legais por reproduzida a matéria
de facto fixada pelo Tribunal a quo a fls. 27 e 28, sob os números 1o
a 6o, nos precisos termos do disposto nos arts. 713o, n.o 6, e 726o
do CPC.
Com base na apurada factualidade e reportada a IRS do ano de
1995, a impugnada decisão julgou improcedente a impugnação judicial
deduzida e não determinou a requerida anulação da sindicada
liquidação.
A questão jurídica suscitada com o presente recurso é ainda e
só a que foi oportunamente apreciada e decidia nos termos dos
arts. 23o, n.o 5, e 34o, n.o 4, do ETAF pelo colectivo de Juízes desta
Secção do Supremo Tribunal Administrativo no processo n.o 24.305,
em 15.12.99.
Neste acórdão e sobre as suscitadas questões fixou-se a seguinte
jurisprudência:
1o - “... não lhe era lícito (à Administração Fiscal) exigir (do administrado-contribuinte) a apresentação de um outro atestado que porventura) obedecesse aos critérios fixados nas citadas circulares administrativas da DGS ou da DM ou do DL 202/96 posteriormente publicado
e muito menos descaracterizar ou ignorar juridicamente a incapacidade
certificada na liquidação dos rendimentos ...”.
2o - Processos em curso para os efeitos do disposto no questionado
art. 7o, n.o 2, do citado DL 202/96, “... apenas tem sentido em relação
aos actos (procedimentos administrativos pendentes) de avaliação da
incapacidade ainda não praticados. (naturalmente, pela autoridade
de saúde competente para a certificar), quiçá por emanação e “...
aplicação do princípio do tempus regit actum”.
Tese que não só subscrevemos como também sustentamos e que
aqui importa consagrar em sede decisória, já em obediência aos princípios de interpretação e aplicação do direito impostos ao julgador
pelo art. 8o, n.o 3, do Código Civil.
Acresce que, no apontado e acolhido sentido, embora sem expressa
convocação do decidido no invocado aresto de 15.12.99, se tem também pronunciado a jurisprudência da Secção - cfr. ainda, entre outros,
os acórdãos de 12.01.2000, proferidos nos processos n.o 24.348 e 24.297,
de cujos sumários emerge também, além do mais, que:
“3. Assim, é ilegal a recusa, pela Administração Fiscal de certificado
emitido pela ARS, ao abrigo do Dec-Lei 341/93 e a exigência de novo
atestado nos termos do Dec-lei 202/ 96 ...” e que
“4. Tal avaliação é da competência da ARS, não podendo ser posta
em causa pelo Fisco, dado o princípio da unicidade da Administração
Pública.”
Pelo exposto, sem necessidade de outros ou melhores considerandos
e face à inequívoca similitude das situações de facto. ajuizadas e subjacentes, acordam os Juízes desta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso jurisdicional da Impugnante e ora Recorrente e, em consequência, revogar a sindicada sentença e, julgando procedente a impugnação, anular o acto de liquidação impugnado.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.
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Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Omissão de pronúncia. Nulidade de sentença ou acórdão.
Doutrina que dimana da decisão:
É nula, por omissão de pronúncia [artigos 668o n.o 1 al. d)
e 660o, n.o 2, do Código de Processo Civil], a decisão judicial
( sentença ou acórdão) que não conheça de questão colocada pelas partes e que não tenha resultado prejudicada,
no seu conhecimento, pela solução dada a outras.
Recurso no 1929/02-30. Recorrente: António Pinto & Machado, Lda.;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso Dr. Alfredo
Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a aliás douta sentença do TT de 1.a Instância
do Porto, 1 o Juízo, 1.a Secção, que da instância de oposição à execução
fiscal n.o 1759-01/100326.7 da Repartição de Finanças de Amarante
absolveu a Fazenda Pública [cfr. arts. 493o, n.o 2, do CPC, ex vi artigo
2o, al. e), do CPPT], dela apresentou recurso para esta Secção do
Supremo Tribunal Administrativo, a António Pinto & Machado, Limitada, nos autos convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações e, pugnando
pela revogação do julgado, formulou, a final, as seguintes conclusões:
1 - O facto de a recorrente não ser a proprietária e possuidora dos
bens que originaram a dívida exequenda, constitui fundamento de oposição à execução nos termos da alínea b) do n. o 1 do artigo 204o
do C.P.P.T.
2 - Não se pronunciando o Tribunal recorrido sobre a inexistência
de impostos sobre actividades ilícitas de harmonia com o determinado
pelo artigo o 111 do Código Penal, ocorreu nulidade consoante a alínea
d) do n.o 1 do artigo 668.o do C.P.C.
3 - Ocorre, que a actividade de que resultam proveitos materiais de
qualquer natureza resultantes de actividades ilícitas não são tributados
porquanto todos eles, toda a vantagem patrimonial é declarada perdida
a favor do Estado.
4 - Violou-se consequentemente a alínea a) do n.o 1 do artigo 204.o
com referência ao artigo 111.o do Código Penal.
5 - Finalmente a interpretação diferente dos citados preceitos legais
determina a violação dos princípios constitucionais, arts. 205.o, 207.o
e 208.o da C.R.P.
Não foram apresentadas quaisquer contra alegações e, neste Supremo Tribunal Administrativo, o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público pronunciou-se depois pelo provimento do presente recurso
jurisdicional com base no sustentado entendimento de que, com efeito,
ocorre a alegada omissão de pronúncia que determina a nulidade
da impugnado decisão, uma vez que o M.mo Juiz “a quo” não conheceu, como deveria, do também invocado fundamento de oposição
“... não poder o Estado cobrar impostos dos ganhos provenientes de
actos ilícitos”.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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Tudo visto e compulsada a impugnada decisão judicial à luz da
matéria levada à petição inicial, importa, na verdade, concluir que
naquela se omitiu, com efeito, qualquer apreciação e ou até referência
à questão colocada pela Oponente nos indicados pontos n.os 6o e
10o da petição inicial que submeteu à apreciação do tribunal a quo.
Pois, tal como alega e atentamente evidencia também o Ex.mo
Magistrado do Ministério Público, na petição inicial a ora Recorrente
invocara como fundamento da oposição deduzida, além do mais, também a circunstância de não poder o Estado cobrar impostos dos ganhos
provenientes de actividades ilícitas [facto/matéria que entendeu dever
subsumir ao disposto na al. a) do artigo 204o do CPPT],
Circunstância e fundamento legal de oposição à execução que, compulsada a sindicada decisão judicial, não mereceu qualquer apreciação
nem consequente decisão.
Porque assim, sem necessidade de outros ou melhores considerandos, importa também concluir pela procedência do presente recurso jurisdicional já que, como é sabido e decorre do estabelecido
pelo artigo no artigo 660o, n.o 2, do citado CPC, o juiz deve resolver
todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação,
exceptuando-se apenas e só as que porventura resultem prejudicadas
pelo conhecimento ou solução dada a outras, situação que, aqui e
manifestamente, se verifica não ocorrer.
Com efeito, o sentido do decidido quanto à não verificação da
invocada ilegitimidade da Recorrente, por a alegada questão da posse
não relevar aqui efeito útil em virtude de se tratar de tributo que
não privilegia o uso ou fruição dos bens como causa ou razão da
incidência objectiva cfr. artigo 204o, n.o 1, al. b), do CPPT e, entre
outros, acórdãos de 15.05..96, processo n.o 19.620 e de 15.01.97, processo n.o 20.964), em nada prejudicava ou contendia com a reclamada
apreciação da eventual ilegalidade abstracta da liquidação [al. a) do
artigo 204o do CPPT], porventura decorrente da também alegada
impossibilidade de o Estado cobrar impostos sobre ganhos provenientes de actividades susceptíveis de integrar ilícitos de natureza criminal.
Em face do que exposto fica, acordam os Juízes da Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em julgar verificada a alegada omissão de pronúncia que demanda a arguida
nulidade de sentença [cfr. artigo 668o, n.o 1, al. d), e n.o 3, do CPC]
e, consequentemente, dar provimento ao presente recurso jurisdicional.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Omissão de pronúncia.

Doutrina que dimana da decisão:
Nos termos do artigo 660.
, no 2, do Código de Processo Civil, deve o julgador conhecer
de todas as questões que as partes tenham submetido à
sua apreciação, exceptuadas as que estejam prejudicadas
peia solução dada a outras, sob pena de nulidade da sentença nos termos do artigo 668o, no 1, alínea d), do mesmo
diploma legal.
Recurso no 1971/02-30. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Carlos Neto, Lda.; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
A Fazenda Pública veio à execução fiscal instaurada contra “Carlos
Neto, Lda” reclamar créditos de IVA relativos a vários anos, juros
compensatórios e juros de mora.
Por sentença do Mmo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto foram verificados e graduados os créditos de IVA reclamados,
nada se dizendo quanto aos juros.
Inconformada com o decidido veio a Fazenda Pública recorrer para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a revogação da sentença e consequente graduação dos créditos em causa. Formulou as
seguintes conclusões:
1. As dívidas provenientes de juros de mora gozam dos mesmos
privilégios que por lei sejam atribuídos às dívidas sobre que recaírem
cfr. artigo 8o do DL no 73/99, de 16 de Março.
2. Já por força do artigo 10o do DL 49168, de 05/08/1969, as dívidas
provenientes de juros de mora gozavam dos mesmos privilégios que
por lei fossem atribuídos às dívidas sobre que recaíam.
3. Para reforçar tal ideia o artigo 40o da L.G.T. refere mesmo
que no caso de o montante a pagar ser inferior ao devido, o pagamento
é sucessivamente imputado pela seguinte ordem:
a) juros de mora;
b) outros encargos legais;
c) divida tributária;
d) coimas.
4. Devem pois os juros de mora respeitantes aos créditos da Fazenda
Pública ser graduados nos termos atrás referidos.
5. Na douta sentença são violados o artigo 10o do DL 49168, de
05/08/1969, agora vertido no artigo 8o do DL no 73/99, de 16 de
Março, o no 4 do artigo 40o da L.G.T. e, bem assim, o artigo 11o
do DL no 103/80, de 9 de Maio.
Não houve contra-alegações.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da anulação da sentença recorrida por a mesma ter omitido
o reconhecimento e graduação dos juros que haviam sido pedidos.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida reconheceu e graduou os créditos reclamados
pela Fazenda Pública para serem pagos pela forma seguinte:
1o - a quantia exequenda de IVA e o IVA reclamado;
2o - os créditos do CRSS a título de quantia exequenda;
3o - os restantes créditos exequendos.
Prescreve o artigo 660o, no 2, do Código de Processo Civil que
o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido
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à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada
pela solução dada a outras. E o artigo 668.o, no 1, alínea d), do mesmo
diploma legal comina com nulidade a actuação judicial quando deixe
de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar.
Constata-se no caso vertente que a recorrente Fazenda Pública
reclamou na petição dividas de IVA, juros compensatórios e juros
de mora. Ora da sentença de verificação e graduação de créditos
constata-se que não houve qualquer decisão de verificação e graduação
relativamente aos reclamados juros compensatórios e moratórios, sendo certo que tal apreciação não se encontrava prejudicada pela solução
dada a qualquer outra questão. Terá assim de considerar-se que o
julgador não conheceu de questão sobre que deveria pronunciar-se,
o que determina a nulidade da sentença em causa nos termos dos
normativos supra-referidos.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e anular a sentença recorrida por omissão de pronúncia, devendo
o Mmo Juiz conhecer também da questão colocada quanto à verificação
e graduação do crédito de juros compensatórios e moratórios
reclamados.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Omissão de pronúncia. Nulidade de sentença ou acórdão.
Doutrina que dimana da decisão:
É nula, por omissão de pronúncia [arts. 668o n.o 1 al. d)
e 660o n.o 2 do Código de Processo Civil], a decisão judicial
(sentença ou acórdão) que não conheça de questão colocada pelas partes e que não tenha resultado prejudicada,
no seu conhecimento, pela solução dada a outras.
Recurso no 2001/02-30. Recorrente: Ministério Público; Recorrido:
Transportes Águia - Transportes Internacionais Rodoviários, LDa;
Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformado com a aliás douta sentença do TT de 1a Instância
de Coimbra que, julgando procedente o recurso judicial de decisão
administrativa de aplicação de coima fiscal, determinou o arquivamento dos autos e a anulação da coima fiscal aplicada à ora Recorrida
Transportes Águia - Transportes Internacionais Rodoviários, Limitada, dela interpôs recurso jurisdicional para este Supremo Tribunal

o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto daquele Tribunal
Tributário.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
perseguindo a declaração de nulidade da impugnada decisão judicial
por, em seu entender e em síntese e fundamentalmente, não ter conhecido da antes alegada intempestividade da apresentação do recurso
judicial, circunstância que a verificar-se e proceder, como sustenta,
sempre haveria de prejudicar o conhecimento do demais, formulando,
para tanto e a final, as seguintes conclusões:
1. «Transportes Águia, L.da», interpôs o presente recurso contencioso,
do despacho através do qual lhe foi aplicada a coima em causa, em
24/11/99, conforme foi julgado provado.
2. Aquele despacho foi notificado, à referida sociedade, em 5/11/99,
como também foi considerado provado.
3. Daí que o ora recorrente se tenha pronunciado, no seu parecer
de fls. 42, pela extemporaneidade daquele recurso, por ter sido ultrapassado o prazo de 15 dias, previsto no n.o 1 do art.o 213o do CPT,
então em vigor, para a respectiva interposição.
4. Contudo o M.mo Juiz pura e simplesmente não se pronunciou sobre
tal questão prévia, que lhe foi oportunamente suscitada pelo ora
recorrente.
5. Assim, ao não conhecer de tal questão que, a concluir-se pela
invocada extemporaneidade, prejudica o conhecimento de todas as outras, incorreu o M.mo Juiz a quo em omissão de pronúncia, na sentença
recorrida, inquinando esta da nulidade prevista na 1.a parte da al. c)
do n.o 1 do art.o 379o do CPPenal, aplicável supletivamente, nos termos
atrás referidos.
Não foram apresentadas contra-alegações.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar
e decidir.
O único fundamento do presente recurso jurisdicional, tal como
emerge das alegações e conclusões formuladas (art.o 684o e 690o do
CPC) é a arguida nulidade de sentença [art.o 668o, n.o 1, al. d), do
CPC] decorrente da invocada omissão de pronúncia á cerca da suscitada questão da tempestividade do recurso judicial de decisão administrativa de aplicação de coima fiscal (art.o 213o do CPT) - cfr.
conclusões 1a, 2a, 3a e 4a das alegações de fls. 495, e que o ilustre
Recorrente expressamente suscitara no parecer que subscrevera a fls.
42 dos autos.
Por não controvertidos e nos termos dos arts. 713o, n.o 6, e 726o
do CPC, aplicáveis ex vi do art.o 2o, al. e), do CPPT, dão-se aqui
por reproduzidos os factos materiais da causa que constam de fls.
44 e 44 verso.
A sindicada sentença, tal como vem doutamente alegado, apesar
de, em sede de relatório, conter expressa referência à posição/questão
colocada pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público no referido
parecer, sobre ela não mais se pronunciou quer em sede de apreciação,
quer em sede de decisão, bastando, para assim e inexoravelmente
se concluir a simples leitura da referida peça.
E nem a verificada circunstância de, na impugnada decisão, se ter
conhecido e decretado a prescrição do procedimento contra-ordenacional, matéria que, como ali se sustenta, é do conhecimento oficioso, obsta à procedência do presente recurso jurisdicional.
Com efeito e tal como refere o Ex.mo Magistrado Recorrente, a
questão da tempestividade do recurso judicial, contendendo na-
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turalmente com a admissibilidade do respectivo recurso e consequente
possibilidade de dele se conhecer em sede, judicial, sempre se revelaria
prévia a tudo o mais, designadamente à oficiosamente apreciada e
decretada prescrição.
Porque assim, sem delongas ou necessidade de outros ou melhores
considerandos, importa agora aqui concluir pela procedência do presente recurso jurisdicional e consequente verificação da arguida nulidade de sentença, já que, como é sabido e decorre do estabelecido
pelo art.o 660o, n.o 2, do citado CPC, o juiz deve resolver todas as
questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuando-se apenas e só as que porventura resultem prejudicadas pelo
conhecimento ou solução dada a outras, situação que, in casu e manifestamente, se verifica não ocorrer.
Em face do que exposto fica, acordam os Juízes da Secção de
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em julgar verificada a arguida omissão de pronúncia que demanda a requerida nulidade de sentença e, assim, conceder provimento ao presente recurso.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) —
Lúcio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 12 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Imposto de sisa. Prescrição da obrigação tributária. Arto 4o
do Dec-Lei 154/91. Inconstitucionalidade orgânica.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Relativamente a facto tributário ocorrido em Nov/83, e
nos termos dos arts. 180o do CIMSISD, 27o do CPCI,
4.o, do Dec-Lei 154/91, Dec-Lei 119/94, de 7/Maio, e
arto 48o, no 1, da LGT, não está ainda prescrita a respectiva obrigação tributária - imposto de sisa - por aplicação do disposto no arto 297o, no 1, do cód. civil, o
que só acontecerá em 01/Jan/04, salva sempre a existência
de eventuais causas de suspensão ou interrupção do prazo.
2 — O art 4o do Dec-Lei 154/91, de 23/04, não padece de
inconstitucionalidade orgânica.
Recurso n.o 2003/02-30. Recorrente: Ministério Público; Recorridos:
Rosa Maria Vieira Freire e Costa Afonso; Relator: Exmo. Juiz
Conso. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pelo MP, da sentença do TT de 1a Instância de Lisboa, proferida em 10-10-02, que
declarou prescrita a obrigação tributária imposto de sisa.

Fundamentou-se a decisão, em que, sendo o prazo de 20 anos
- arto 27o do CPCF -, o CPT - arto 34o, no 1 - encurtou-o para dez
e o arto 48o, no 1, da L.G.T. para oito, contando-se nos termos do
arto 297o, no 1, do Cód. Civil, pelo que, ”não se vislumbrando qualquer
causa de suspensão ou interrupção relevante, já decorreu o prazo
de prescrição da obrigação tributária”.
O M.P. recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1) Ao tempo do nascimento da obrigação tributária em causa
o prazo de prescrição era de 20 anos, nos termos das disposições
conjugadas dos arts. 180o do CIMSISD e 27o do CPCI;
2) Com a publicação do CPT o prazo de prescrição para a generalidade dos impostos foi reduzido para 10 anos (art. 34, no 1,
do CPT);
3) Todavia, o arto 4o do DL no 154/91, que aprovou o CPT, estabeleceu que os novos prazos de caducidade e de prescrição só seriam
aplicáveis à sisa e ao imposto sobre as sucessões e doações após
introdução no respectivo Código das normas necessárias de adaptação;
4) Isso só veio a ocorrer com a publicação do DL no 119/94, de
7 de Maio, que alterou a apontada norma do arto 180o CIMSISD,
fixando em 10 anos o prazo de prescrição por remissão para o arto 34o
do CPT;
5) Por seu turno, com o art. 48o, no 1, da LGT, aprovada pelo
DL no 398/98, de 17 de Dez., houve um novo encurtamento do prazo
prescricional para 8 anos;
6) Considerando que os prazos reduzidos (de 10 anos e de 8 anos)
apenas são contáveis, nos termos do disposto no art. 297o do C.Civil,
a partir da entrada em vigor dos convocados DL no 119/94 e LGT,
não operou a prescrição da obrigação tributária;
7) Só assim não seria se acaso houvesse inconstitucionalidade orgânica do arto 4o do falado DL no 154/91, por violação do arto 3o
da Lei de Autorização Legislativa no 37/90, de 10/8;
8) Todavia, o art. 4o do D.L. no 154/91 não extravasa o sentido
da autorização legislativa.
Nestes termos, julgando-se procedente o presente recurso, deverá
ser revogada a douta sentença, ordenando-se o prosseguimento dos
autos com vista ao eventual pagamento do imposto e respectivos juros
compensatórios.”
Não houve contra-alegações.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
A questão dos autos é a da prescrição da obrigação tributária imposto de sisa.
Ao tempo do nascimento da obrigação tributária, em 14/11/83, e
nos termos das disposições combinadas dos arts. 180o do Cód. Sisa
e 27o do CPCI, o prazo de prescrição era de 20 anos, contando-se
”do início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial”.
Com o início de vigência do CPT em 1/Jul/91 -, o prazo passou
a ser ”de dez anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na lei”
- arto 34o, no 1 -, contando-se nos mesmos termos - no 2.
Tal prazo não se aplicava, todavia, àquele tributo, nos termos do
arto 4o do Dec-Lei no 154/91, de 23/04, o que só aconteceria ”após
introdução, no respectivo Código, das normas necessárias de adaptação”.
O que veio a concretizar-se com o Dec-Lei 119/94, de 7 Mai, que
alterou aquele arto 180o, por remissão para o dito arto 34o. Por seu
turno, o arto 48o, no 1, da LGT encurtou o prazo para oito anos.
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Daí que o Dec-Lei 472/99, de 8/Nov - arto 4o -, tenha alterado,
de novo, aquele arto 180o do Cód, Sisa, determinando a respectiva
prescrição ”nos termos dos artigos 48o e 49o da Lei Geral Tributária”.
A tal prazo, aplica-se o disposto no arto 297 do Cód. Civil, ut
arto 5o, no 1, do Dec-Lei 398/98, de 17/Dez - aliás de acordo com
a regra geral - aplicação a todos os prazos judiciais e administrativos
- cf. Pires de Lima e Antunes Varela, Cód. Civil, Anotado, vol. 1o.
E, nos termos do seu no 1, a lei que estabelece prazo mais curto
é aplicável aos prazos em curso, contando-se o novo prazo a partir
da entrada em vigor da lei nova, ”a não ser que, segundo a lei antiga,
falte menos tempo para o prazo se completar”.
Temos, assim, que, quando o prazo foi alterado para dez anos,
pelo Dec-Lei 119/94, de 7/Maio, já faltava, para que se verificasse
a prescrição, pela lei nova, mais tempo do que o que faltava decorrer
pela lei antiga - o dito arto 27o do CPCI - pelo que é este o diploma
aplicável.
Não se aplicando igualmente a LGT, pois que era mais reduzido
o prazo que faltava correr, por aplicação do mesmo arto 27o. Aplica-se,
assim, nos autos, o prazo previsto neste arto 27o - 20 anos contados
do início do ano seguinte àquele em que ocorreu o facto tributário
- isto é, a partir de 01/Jan/84 - arto 297o, no 1, do Cód. Civil.
A ressalva da parte final do no 1 deste normativo resulta de que,
em tal hipótese, se aplica o prazo mais curto pois se o desiderato
legal foi encurtar o prazo e não alongá-lo, a aplicação restrita da
lei nova levaria, ao contrário, a alongá-lo quando a lei pretendeu
reduzi-lo.
Temos, assim, que a prescrição da obrigação tributária, no caso,
só se efectivará - e isto sem tomar em linha de conta eventuais suspensões ou interrupções do prazo, de que os autos, para já, não fornecem quaisquer elementos - em 01/Jan/04.
Quanto ao juros compensatórios, - cfr. arto 113o do Cód. Sisa comungando eles da natureza da dívida do tributo, ”o seu prazo e regime
de prescrição são os mesmos do do tributo a que disserem respeito”.
Cfr. Benjamim Rodrigues, “A Prescrição no Direito Tributário”
in Problemas Fundamentais do Direito Tributário, pág. 286 in fine.
Pelo que lhes é de aplicar, mutatis mutandis, a doutrina anteriormente exposta.
Uma nota final, ainda, para referir que o Ac. do TC, de 17/04/02,
Proc. 449/02, in D.Rep. 2a, de 01/06/02, não julgou organicamente
inconstitucional a referida norma do art 4o do Dec-Lei 154/91, no
entendimento de que, respeitando embora a matéria em causa às
garantias dos contribuintes e, consequentemente sujeita à reserva de
competência legislativa da Assembleia da República, a credencial parlamentar respectiva - Lei 37/90, de 10-8 - ”era passível de ser interpretada no sentido de que a consagração de uma ”regra geral”
para os prazos de caducidade da liquidação dos diversos impostos
não significava que o legislador parlamentar quisesse que, com a entrada em vigor do novo código, os ”lapsos ... temporais ali estatuídos
fossem aplicáveis à fase da liquidação dos impostos em que, aquela
regra geral não fosse seguida ... como acontecia com a sisa e o imposto
sobre as sucessões e doações ...”.
No mesmo sentido, aliás, decidiram os Acórdãos deste STA, de
15/05/02, Rec. 26.481, e de 10/07/02.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e julgando-se não prescrita a obri-
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gação tributária, devendo o tribunal a quo pronunciar-se sobre a matéria constante da acusação e da defesa, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Fevereiro de 2003. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Fonseca Limão.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Recurso no 19/02-30. Recorrente: Manuel José Correia; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Fonseca
Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Manuel José Correia, inconformado com o acórdão, a fls. 198 e
seguintes, do T.C.A., que concedeu provimento ao recurso que a F.P.
interpôs da sentença do T.T. de 1a Instância de Viseu, que havia
julgado procedente a impugnação que havia deduzido contra a liquidação do IVA/91, daquele interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do seguinte quadro
conclusivo:
1 - O relatório (doc. 11) no qual se fundamenta a liquidação oficiosa
(doc. 14) efectuada pela AF ao recorrente é incongruente, deficiente,
contraditório e obscuro, a que equivale a falta de fundamentação.
2 - Todas as sentenças do Tribunal Tributário de Bragança e dos
acórdãos do Tribunal Central Administrativo Secção de Contencioso
Tributário vieram a reconhecer a ilegalidade, com a consequente anulação, de todas as liquidações impugnadas pelo ora recorrente relativas
a IRS e IVA dos anos de 1991 a 1995 liquidações essas baseadas
todas elas no mesmo relatório pericial da AF, na mesma fundamentação que agora está em causa (docs. n.os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
e 10).
3 - Incongruente porque afirmou atribuir 1% do valor da obra
à estrutura e igual percentagem à arquitectura e concluiu pela atribuição de 2% do valor da obra ao projecto de arquitectura (somando
assim 3%), para além de reconhecer que determinados trabalhos foram efectuados por outros profissionais, acabando por imputar na
íntegra os honorários de todos os trabalhos ao impugnante.
4 - Deficiente, contraditório e obscuro porque fica sem se saber
como é que o perito chega às percentagens dos valores das obras
que diz que aplica (1 ou 2% e fica sem se saber como é que o perito
chega às percentagens que efectivamente aplica (1%, 1,86%, 2,33%,
3%, para, a partir daí, determinar os honorários atribuídos ao recorrente e que serviram de base à liquidação oficiosa.
5 - Também para a jurisprudência, e para além das citadas sentenças
e acórdãos, o dever de fundamentar constitui um meio de garantia
da legalidade da actividade da administração, enquanto, exigindo ponderação antes da decisão, funciona como um instrumento de defesa
dos direitos e interesses dos particulares, na medida em que, facultando-lhe o conhecimento dos motivos determinantes da resolução
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tomada, permite que façam conscientemente a opção entre aceitação
do acto e a justificação do recurso contencioso/impugnação.
Só uma fundamentação concreta e específica, reportada ao caso
individual a decidir, serve aqueles enunciados objectivos, não satisfazendo uma fundamentação a posteriori nem o uso de expressões
vagas e genéricas ou meros juízos conclusivos que nada esclarecem
quanto aos pressupostos concretamente considerados pelo autor do
acto vide, por todos, o Ac. do S.T.A. de 25 de Setembro de 1996,
publicado no Apêndice do D.R. de 30 de Junho de 1988, pg. 2558.
6 - Gomes Canotilho e Vital Moreira in Constituição da República
Portuguesa Anotada, 3a edição, pg 931 e segs., consideram que a fundamentação tem de ser entendida não só como motivação, traduzida
na indicação das razões que estão na base da escolha operada pela
Administração (que, claramente no caso em apreço, não estão sequer
enunciadas) mas também como justificação, traduzida na exposição
dos pressupostos de facto e de direito que conduziram à decisão tomada. Terá de existir uma relação de adequação e consonância entre
os pressupostos normativos do acto (de facto e de direito) e os motivos
do mesmo, devendo, por isso, considerar-se como equivalente à falta
de fundamentação a adopção de fundamentos que, por contradição,
não esclareçam concretamente a motivação do acto.
7 - Também Marcello Caetano in Manual de Direito Administrativo,
8a edição, Tomo I, pg. 435, considera que a fundamentação consiste
em deduzir expressamente as premissas em que assenta, ou exprimir
os motivos por que se resolve de certa maneira e não de outra.
8 - Ora, no caso em apreço, a fundamentação dos critérios utilizados
na determinação da matéria colectável do recorrente para o ano em
causa revela-se deficiente e incongruente, o que equivale a falta de
fundamentação, determinando esta a ilegalidade do acto, violando
assim o disposto nos arts. 81o, 82o do C.P.T., e do arto 125o do C.P.A.
(que corresponde no essencial, aos artigos 1o, n.os 2 e 3 do D.L.
256-A/77, de 17 de Junho).
9 - Relativamente à liquidação oficiosa efectuada pela AF ao recorrente, nesse mesmo ano de 1991, no que diz respeito ao IRS,
e em que o relatório da AF é o mesmo em que se baseia a liquidação
oficiosa do IVA/1991 que neste recurso está em causa, o Tribunal
Tributário de Bragança e posteriormente o TCA, Secção de Contencioso Tributário, por acórdão transitado em julgado e nos termos
supra indicados, considerou procedente a impugnação e, em consequência decidiu anular a liquidação impugnada. Pelo alcance da sentença dada e transitada em julgado, terá de se aceitar não apenas
a anulação do acto, mas também os termos em que é decretada e
os fundamentos com que o é.
10 - Essa sentença cobre assim, com autoridade de caso julgado,
o reconhecimento da existência de determinadas circunstâncias e da
sua qualificação jurídica. Cfr. Mário Aroso de Almeida in Sobre a
Autoridade do Caso Julgado das Sentenças de Anulação de Actos Administrativos, Almedina, pags. 117 e ss.
11 - De onde resulta que os honorários fixados pela liquidação
oficiosa no total de 4720 contos (IVA incluído, correspondentes a
3 694 359$00 de honorários) não podem ser tomados em conta para
a liquidação do IVA (cfr. Doc. 11, fls. 1, 2).
A prevalecer o acórdão recorrido, o IVA a pagar pelo recorrente
seriam os 628 041$00 liquidados oficiosamente pela AF (cfr. doc.
11, fls. 2 e doc. 14, fls. 1) tendo como base os 4720 contos (IVA
incluído) que resultaram da liquidação oficiosa entretanto anulada.
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12 - Verifica-se aqui, pois, um fenómeno da verdadeira extensão
do caso julgado aos fundamentos directos da decisão transitada em
julgado sentença da 1a Instância e acórdão do TCA sobre o IRS
1991.
13 - Constata-se que a AF não constituiu advogado como legalmente
(estava) obrigada, violando assim de forma categórica o disposto não
arto 7o, no 1, do C.P.T.
14 - Não se considera que a mera informação dada pelo Sr. Escrivão
do processo no Tribunal Tributário de Bragança a fls. 180, na ausência
de registo, faça prova da entrada no prazo legal do requerimento
de interposição de recurso.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., emitiu parecer
no sentido de que não deverá conhecer-se do objecto do recurso
pois que, tendo o acórdão recorrido sido proferido em 25/9/2001,
aquele não era admissível por força dos arts. 12o da Lei 15/2001,
de 5/6 e 280o, n.os 1 e 2, do C.P.P.T., a não ser com fundamento
em oposição de acórdãos, o que não é o caso.
Convidadas as partes a pronunciarem-se sobre esta questão, apenas
o fez o recorrente, que se bateu pela admissibilidade do recurso,
ao menos, por oposição de acórdãos.
O recorrente foi notificado para fazer prova do trânsito em julgado
da sentença a que alude na conclusão 9a do Recurso, na sequência
do acórdão interlocutor de fls. 328, juntando os documentos que constituem fls. 331/349.
O Exmo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., emitiu novo
parecer, afirmando ser de conhecer do recurso, vindo a concluir que
o mesmo não merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Os processos pendentes regulados pelo Código do Processo Tributário passam a reger-se pelo Código de Procedimento e do Processo
Tributário, sem prejuízo do aproveitamento dos actos já realizados
(v. arto 12o da Lei 15/2001, de 5/6).
Com esta norma pretendeu-se pôr termo à aplicação do C.P.T.
aos processos pendentes que, mau grado a entrada em vigor do
C.P.P.T., ainda se verificava por força do disposto no arto 4o do D.L.
433/99, de 26/10.
Porém, os graus de jurisdição não estavam regulados no C.P.T.,
mas sim no E.T.A.F.
O terceiro grau de jurisdição, eliminado pelo D.L. 229/96, foi mantido quanto aos processos pendentes à data de sua entrada em vigor,
o que ocorreu em 15/Set./97 (v. arto 120o do E.T.A.F., na redacção
por aquele introduzida, 114o deste diploma legal e Port. 398/97, de
18/0).
Ora, como o presente processo teve início em 11/11/96 e sendo-lhe
aplicável, em matéria de graus de jurisdição, o E.T.A.F., forçoso é
concluir pela admissibilidade do presente recurso, ainda que em 3o
grau de jurisdição.
Nos termos dos arts. 713o, no 6, e 726o do C.P.Civil, remete-se
para a matéria de facto fixada na decisão recorrida.
Dos documentos juntos a fls. 333 e seguintes verifica-se que na
impugnação no 5/97 - Bragança o recorrente impugnou a liquidação
do IRS/91 e que a mesma foi julgada procedente e aquela anulada,
tudo por sentença transitada em julgado, por ser ilegal a determinação
da matéria colectável. Este caso julgado pretende agora o recorrente
estendê-lo à liquidação aqui impugnada.
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Sem curar agora do acerto desta pretensão é, desde já, de concluir
pela nulidade do acto de liquidação aqui impugnado.
Do relatório da fiscalização, a fls 304, verifica-se que, relativamente
ao IRS/91, o lucro tributável do aqui recorrente foi corrigido, para
mais, em 3 694 395$00, e foi, em resultado da aplicação da taxa
de 17% a esta quantia, que se encontrou outra, no montante de
628 041$00, que constitui a liquidação do IVA aqui impugnada.
Donde, a liquidação do IVA é acto consequente do acto de fixação
da matéria colectável. E porque esta foi anulada forçoso é concluir
pela nulidade daquela.
Na verdade, por força do arto 133o, no 2, al. i), do C.P.A., os actos
consequentes de actos administrativos anulados são nulos.
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
e em declarar nula a liquidação impugnada, revogando o acórdão
recorrido.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Ernâni Figueiredo — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Recurso n.o 239/02-30. Recorrente: Pereira & Bandarra, S. A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso Dr. Almeida
Lopes.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Nos presentes autos em que é recorrente PEREIRA & BANCARRA, SA, e recorrida a Fazenda Pública, foi proferida a sentença de
fls. 153 a julgar extinta a instância por inutilidade superveniente da
lide Após vários ocorrências processuais, foi proferida a sentença de
fls. 272 e seguintes, a julgar a impugnação judicial improcedente .
Dessa sentença foi interposto recurso para o antigo Tribunal Tributário de 2a Instancia.
Por despacho de fl. 308-v, o relator do TCA suscitou a questão
da incompetência do TCA pelo facto de o recurso somente versar
ma teria de direito.
Ouvida, a recorrente veio dizer que o STA é o competente.
Por decisão sumária, o relator no TCA proferiu o despacho de
fls. 313 e 314 a julgar o TCA incompetente e declarando competente
este STA.
Notificada desta decisão sumária, a recorrente não requereu a remessa do processo a este STA dentro do prazo legal para o efeito
(nem fora dele), pelo que o relator no TCA proferiu o despacho
de fl. 316 a remeter oficiosamente o processo a este STA.
Neste STA, a recorrente pagou os preparos (fl. 319), foi emii tido
parecer pelo M.o P.o (fl. 320), foram mandados os autos aos vistos
(fl. 320), correram os vistos (fl. 320-v), foi mandado inscrever c processo em tabela (fl. 321).
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No dia da sessão, foi proferido despacho pelo relator a retirar
o processo da tabela e a proferir o despacho de fl. 321 e 321-v a
conhecer da irregularidade da falta de apresentação do requerimento
de remessa do processo a este STA e do facto de o relator no TCA
ter mandado remeter o processo a este STA oficiosamente, em desrespeito do disposto no art. 18o, no 2, do CPPT, que exige requerimento. Assim, por esse despacho, decidiu-se mandar baixar os autos
ao TCA para efeitos legais.
Não se confortando com este despacho, dela reclamou a recorrente
para a conferência, sustentando que a eventual irregularidade está
sanada com a remessa dos autos ao STA e com a tramitação que
aqui teve lugar.
Corridos novos vistos legais, cumpre decidir a reclamação em
conferencia.
Não há duvida que a após a decisão do TCA a declarar-se incompetente, não apresentou o requerimento a requerer a remessa
dos autos a este STA, como o exige o artigo 18.o, n.o 2, do CPPT.
Não há dúvida que foi o relator quem oficiosamente. mandou remeter o processo a este, STA, sem que norma alguma dê esses poderes
oficiosos aos relatores no TCA.
Não há dúvida que foram praticadas duas irregularidades - falta
de requerimento e falta de poderes oficiosos de remessa do processo
a este STA.
Este STA não terra poderes para suprir o requerimento nem pode
dispensar o despacho do relator a deferir esse requerimento.
Logo, há uma irregularidade que este STA não pode sanar, pelo
que se verificam os pressupostos de ap1icacão do disposto no arto 19o
do CPPT: mandar baixar o processo para as irregularidades serem
supridas, se ainda o puderem ser.
Foi o que fez o relator no seu despacho de fls. 321 - cumpriu
rigorosamente o disposto no artigo 19.o do CPPT.
O que vai acontecer depois, no TCA, não compete a este STA
esta a adiantar.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em indeferir a reclamação para a conferência, confirmando o despacho do relator.
Custas do incidente a cargo da reclamante, com 75 euros de taxa
de justiça.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IVA. Regime especial de compensação.
Doutrina que dimana da decisão:
O art.o 83.o-B, n.o 2, do CIVA, ao dispensar a existência de
execução fiscal para permitir a dedução/compensação, se
houver reclamação graciosa com prestação de garantia, con-
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tém um regime especial para o IVA, relativamente ao regime
geral previsto no art.o 89.o, n.o 1, do CPPT, que exige a
existência de uma execução fiscal.

Recurso n.o 988/02-30. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida:
CHAVO - Indústrias de Latão, SA; Relator: Ex.mo Juiz Cons. Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1.o Relatório:
Com fundamento no facto de o fisco, sem que tivessem instaurado
execução fiscal para cobrança com montantes liquidados adicionalmente, não poder compensá-los com os valores a reembolsar, CHAVO
- Indútrias de Latão, SA, com sede na Rua do Conde Alto Mearim,
1133, 4.o, Sala 45, Matosinhos, deduziu impugnação judicial contra
o acto da liquidação com dedução no reembolso de IVA, objecto
de liquidações adicionais realizadas em 23.11.1999, de que reclamou
graciosamente em 21.1.2000.
Por douta sentença de fls. 25 e seguintes, o 2.o Juízo do Tribunal
Tributário de 1.a Instância do Porto anulou o acto de liquidação/dedução, com base em não estarem verificados os pressupostos para
a compensação referidos no art.o 89.o, n.o 1, do CPPT.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a Fazenda
para este STA, tendo alegado (fls. 29 a 33) que o tribunal a quo
aplicou norma não aplicável, porquanto a relação jurídico é regulada
pela norma especial constante do art.o 83.o-B, n.o 2, do CIVA, que,
como norma especial, prevalece, em sede de aplicação, sobre a norma
geral constante do CPPT.
A impugnante contra-alegou, sustentando a sentença recorrida.
Não houve parecer do MoPo
Corridos os vistos legais, cumpre decidir a questão de saber se
a decisão recorrida deve ser confirmada ou reformada, sendo certo
que vem dado como provado o seguinte:
- a impugnante requereu ao Fisco o reembolso de IVA respeitante
ao período de Janeiro a Junho de 2000, no valor de 7.000.000$;
- por despacho de 23.10.2000, tal pedido de reembolso foi deferido
apenas pelo montante de 5.733.112$00, tendo-se procedido à liquidação da parte restante (1.266.888$00) através de dedução, devida
a título de compensação por dívidas de IVA e juros compensatórios,
de períodos compreendidos entre 1994 e 1998 e liquidadas adicionalmente em 23.11.999;
- estas dívidas liquidadas adicionalmente foram oportunamente objecto de reclamação graciosa por parte da impugnante, a qual se
encontra por decidir à data de apresentação da impugnação;
- tais dívidas não se encontravam em execução.
2.o Fundamentos:
Toda a questão neste recurso está em resolver um concurso de
normas aplicáveis, em abstracto, e este caso.
Para a M.a Juíza a quo, é caso de aplicação do disposto no art.o 89.o,
n.o 1, do CPPT, pois de qualquer outra norma não se ocupou.
Para a Fazenda Pública recorrente, este caso está ao abrigo do
disposto no art.o 83.o-B, n.o 2, do CIVA, na medida em que foi feita

uma reclamação graciosa sem que a reclamante prestasse garantia
até ao valor do reembolso.
Quid iuris?
Qual a norma aplicável?
As regras do CPPT somente se aplicam se não houver norma especial a regular o caso, pois esse diploma aplica-se sem prejuízo do
disposto em legislação especial (art.o 1.o do CPPT).
Nos termos do art.o 89.o, n.o 1, do CPPT (em vigor desde 1.1.2000)
os créditos do executado resultantes de reembolso são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à mesma administração tributária, salvo se pender reclamação graciosa, DEVENDO
A DÍVIDA EXEQUENDA MOSTRAR-SE GARANTIDA NOS
TERMOS DO CPPT. Isto é, a reclamação graciosa somente tem
o efeito paralizante da compensação se a dívida exequanda estiver
garantida. É a aplicação da regra geral de que as impugnações e
reclamações, per si, não têm efeito suspensivo do acto de liquidação,
o qual vai para execução fiscal se não for prestada garantia na execução
fiscal (art.o 169.o do CPPT).
O art.o 83.o-B, n.o 2, do CIVA, alegado como em posição ao disposto
no CPPT, só em parte o está, pois, nos seus termos, não haverá
lugar à dedução se, não havendo ainda execução, se demonstrar que
se encontre pendente reclamação e seja prestado garantia até ao valor
do reembolso.
A única diferença é esta: o art.o 89.o, n.o 1, do CPPT, aplica-se
havendo execução fiscal já instaurada - a lei fala em ‘‘crédito do
executado’’ e em ‘‘dívida exequenda’’ - enquanto o art.o 83.o-B, n.o 2,
do CIVA dispensa a execução para que possa operar a dedução/compensação.
Sucede que o art.o 83.o-B, n.o 2, do CIVA, é uma norma especial
para o IVA, pelo que o art.o 89.o, n.o 1, do CPPT, fica relegado
para os restantes impostos que não tenham norma especial de dedução
e compensação.
A fonte do art.o 89.o, n.o 1, do CPPT foi o art.o 110.o-A do CPT,
na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.o 20/97, de 21 de
Janeiro, mas com esta diferença: no CPT aludia-se a ‘‘crédito a favor
do beneficiário’’, enquanto no art.o 89.o, n.o 1, do CPPT, se alude
a ‘‘crédito do executado’’.
Por sua vez, a origem do disposto no art.o 83.o-B, n.o 2, do CIVA
foi o art.o 32.o da Lei n.o 39-B/94, de 27 de Dezembro (Orçamento
do Estado para 1995). Este preceito teve uma pequena alteração com
a Lei n.o 3-B/2000, de 4 de Abril, que manteve, no que nos importa,
o regime anterior.
Quando, no dia 1.1.2000, entraram em vigor o art.o 89.o, n.o 1,
do CPPT e o art.o 83.o-B, n.o 2, do CIVA, ambas as disposições
não tinham âmbitos de aplicação inteiramente coincidentes, pelo que
uma era norma geral e outra norma especial.
Para a norma especial - art.o 83.o-B, n.o 2, do CIVA - sofreu recentemente uma pequena alteração, sem significado, pelo Decreto-Lei
n.o 31/2001, de 8 de Fevereiro, manteve em vigor um disciplina especial
para o IVA, continuando a dispensar a execução fiscal para que opere
a dedução/compensação.
Pode-se discutir a bondade destas disciplinas jurídicas diversificadas,
mas não se pode discutir que o legislador, sendo razoável, quis uma
especialidade para o IVA.
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Logo, a impugnante, para não ter de suportar a dedução/compensação, teria de ter prestado garantia com a reclamação graciosa, o
que não fez, como reconhece nas contra-alegações.
Tendo sido feita uma reclamação graciosa, a mesma não tinha efeito
suspensivo, salvo se com a petição de reclamação graciosa a reclamante
requeresse a prestação de garantia e prestasse essa garantia no prazo
de 10 dias após a notificação para o efeito pela repartição de finanças
[art.o 69.o, al. f), do CPPT].
Não tendo sido requerida nem prestada garantia, o art.o 83.o-B,
n.o 2, do CIVA, autorizava o Fisco a proceder à decução/compensação,
como fez.
É um sistema fiscal complexo e com numerosas regras especiais
que dificulta a vida dos contribuintes e o correcto exercício da função
jurisdicional. Mas temos de acatar a lei como ela é.
3.o Decisão:
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso da Fazenda Pública, em revogar a douta sentença
recorrida e em julgar a impugnação judicial improcedente.
Custas pela recorrida neste STA, com 50 % de procuradoria, e
custas da impugnação pela impugnante.
Lisboa, 14 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Execução fiscal. Embargos de terceiro. Caixa Geral de Depósitos. Dívida à Caixa Geral de Depósitos. Competência
material dos tribunais tributários. Junção de documentos.
Art. 706o do CPC. Dever de acatamento das decisões proferidas, em via de recurso pelos tribunais superiores. Ampliação da matéria de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Antes da vigência do DL no 287/93, de 20/8, a Caixa
Geral de Depósitos era uma pessoa colectiva de direito
público.
II — Assim, e na vigência do dito Dec.-Lei, a cobrança coerciva
das dívidas de que a Caixa fosse credora eram da competência dos tribunais tributários.
III — Junto, no TCA, um documento superveniente aos autos,
já depois do visto dos adjuntos, tal documento é extemporâneo.
IV — Decidindo-se, em acórdão do STA que esse documento,
se for de atender, tem reflexos na matéria de facto, essa
decisão impõe-se ao TCA, tendo em conta que o tribunal
inferior deve acatar as decisões proferidas, em via de recurso, pelo tribunal superior, como decorre do art. 4o
do EMJ.

V — Alegando a embargante que habita no apartamento penhorado, daí retirando a inerente consequência jurídica
(posse) impõe-se responder a esta questão, ampliando-se
a base de facto necessária à decisão.
VI — Assim, e porque o processo regressa a um estádio anterior
aos vistos dos juízes adjuntos, tal documento superveniente será necessariamente de atender, não podendo ser
desentranhado.
Recurso no 1.017/02-30. Recorrente: Isabel Maria Freitas da Silveira
Ramos; Recorrido: Caixa Geral de Depósitos; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ISABEL MARIA FREITAS DA SILVEIRA RAMOS, identificada
nos autos, deduziu, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa, embargos de terceiro contra a penhora efectuada sobre determinado prédio.
Para além de alegar a incompetência absoluta (em razão da matéria)
dos tribunais tributários para conhecer da questão, defende que celebrou com a executada contrato-promessa de compra e venda abrangendo o prédio em questão, tendo pago a totalidade do preço.
Refere ter ocupado imediatamente o prédio em questão, passando
a deter a posse do mesmo.
Porém, e por culpa da executada, não foi celebrado o contrato
definitivo de compra e venda.
Entretanto, a embargante intentou contra a executada acção declarativa tendente a obter a execução específica do referido contrato.
O M.mo Juiz do 2o Juízo daquele Tribunal julgou os embargos
improcedentes.
Inconformada a embargante interpôs recurso para o TCA.
Este negou provimento ao recurso.
De novo inconformada, a embargante interpôs recurso para este
STA.
Aqui foi proferido acórdão, que concedeu provimento ao recurso,
revogou o acórdão impugnado, e ordenou que fosse proferido novo
acórdão que tomasse posição quanto à admissibilidade de documento
junto pela recorrente e seu reflexo na matéria de facto.
Baixaram os autos ao TCA.
Aqui foi proferido novo acórdão que decidiu ordenar o desentranhamento do referido documento, negando provimento ao recurso.
Inconformada, a embargante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
a) O acórdão recorrido não pode ordenar o desentranhamento
da certidão junta sob despacho do Tribunal de 1a Instância, certidão
que deve manter-se no processo e atendida a factualidade constante
desse documento.
b) O art. 61o, no 1, do DL no 48953, de 15/4/69 foi derrogado
e expressamente revogado pelo ETAF, aprovado pelo DL no 129/84,
de 27/4.
c) O art. 61o, n.o 1, do DL no 48953, de 5/4/69, viola claramente
os princípios constitucionais da igualdade face às demais instituições
de crédito que operam no mercado financeiro, da equilibrada con-
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corrência entre empresas este também contido nos Tratados de Roma,
Maastricht e Amesterdão e da reserva de jurisdição dos tribunais
fiscais aos litígios emergentes de relações jurídicas fiscais.
d) Do que resulta que, das normas em vigor e aplicáveis, ainda
que ao tempo da instauração da execução embargada, resulta a incompetência, em razão da matéria, absoluta e de conhecimento oficioso, portanto, dos Tribunais Tributários para conhecerem daquela.
e) A embargante é possuidora, em termos de direito de propriedade
e em termos de direito de retenção, tendo o corpus e o animus relativamente aos dois direitos.
f) Sendo que, como retentora que é, tem o direito de não abrir
mão da coisa retida enquanto se não encontrar paga do seu crédito.
Isto é, g) Tem a qualidade de terceiro, tem a posse, a qual está
a ser ofendida com a penhora e, ainda mais, com a eventual futura
venda do imóvel penhorado.
h) Foram violadas as normas dos arts. 524o e 712o, n.o 1, al. b),
o DL no 28/2000, de 13/3, do CPC, 3o, 4o e 121o do DL no 129/84,
de 27/4, 7o, 755o e segs., 1142o e segs. e 1251 e segs. do CC, 13o,
18o, 81o, 99o, 211o e 212o da Constituição, os Tratados de Roma,
Maastricht e Amesterdão, aplicáveis no direito interno por força do
art. 8o da Constituição.
Não houve contra-alegações.
Os autos foram com vista ao MP.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria assente no TCA:
a) No processo de execução fiscal inicialmente identificado, em
que é executada Lacobel Sociedade Industrial de Pavimentos, Materiais e Construções, Ld., com sede na Avenida dos Descobrimentos,
lote 1, 1o - Esq., Lagos, para cobrança de dívida à CGD, no âmbito
do empréstimo no 2J39901/011, de 5/11/80, no valor global de
4.938.976$00, foi, em 27/2/91, penhorada a fracção autónoma, designada pela letra F, 1o andar, apartamento D, destinado a habitação,
que faz parte do prédio urbano, em regime de propriedade horizontal,
sito na Urbanização Torraltinha, via D. Ana, bloco B1, inscrito na
matriz predial urbana da freguesia de Santa Maria, concelho de Lagos,
sob o art. 1750 e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Lagos sob o no 17098, a fls. 98, v., do livro B-45.
b) Em 30/3/93, por contrato promessa de compra e venda escrito,
com as assinaturas dos outorgantes reconhecidas presencialmente e
menção da apresentação notarial da licença de construção no 254,
de 29/4/81, emitida pela Câmara Municipal de Lagos, a executada
Lactobel prometeu vender à embargante nestes autos a fracção autónoma identificada em 1., pelo preço de 828.000$00, tendo a executada declarado que a embargante lhe entregou, por conta do preço,
a quantia de 414.000$00, de que deu quitação. No mesmo documento
escrito ficou declarado que a escritura seria celebrada “no prazo de
sessenta dias a partir da conclusão da obra”, com possibilidade de
prorrogação, por mais trinta dias.
c) Até ao presente momento não foi outorgada a escritura de compra e venda do imóvel identificado em 1., nem expurgada a hipoteca
que recai sobre o imóvel penhorado, tendo a aqui embargante instaurado, em 12/89, acção declarativa, com processo ordinário, contra
a Lacobel a CGD, para, além do mais, obter a execução específica
da promessa de venda do mesmo, efectuada pela executada; acção
esta onde, ainda, não foi proferida decisão com trânsito em julgado.
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d) A embargante não teve intervenção de qualquer modo no processo de execução fiscal subjacente à penhora do imóvel em apreço,
não sendo executada, nem tendo sido citada para os termos do mesmo.
3. São três as questões suscitadas pela recorrente, a saber: da alegada
incompetência em razão da matéria dos tribunais tributários para
conhecer da questão, do desentranhamento de uma certidão e da
alegada posse, por parte da embargante, do prédio em questão.
Vejamos cada questão de per si.
3.1 Da alegada incompetência em razão da matéria deste Supremo
Tribunal.
Quanto a esta questão sufragamos na íntegra as posições defendidas
no acórdão recorrido, para as quais remetemos.
Na verdade, e para além de não haver qualquer violação da Constituição e dos Tratados de Roma, Maastricht e Amesterdão (sendo
que, no tocante a estes, nem sequer vêm referidas as normas violadas),
o certo é que, à data, a competência radicava nos tribunais tributários.
Na verdade, aquando da instauração da execução, a Caixa Geral
de Depósitos era uma pessoa colectiva de direito público (arts. 2o
do DL no 48953, de 5/4/69, e 1o do Regulamento aprovado pelo
Decreto no 694/70, de 31/12), sendo que a lei atribuía aos tribunais
tributários competência para a cobrança coerciva das dívidas de que
a dita Caixa fosse credora., independentemente da sua natureza (vide
art. 61o daquele Decreto-Lei no 48.953, na redacção dada pelo art.
17o do DL no 693/70, de 31/12 e art. 157o do referido Regulamento).
Assim, a competência dos tribunais tributários para a cobrança
de tais dívidas foi confirmada pelo art. 62o, n.o 1, al. c), do ETAF,
na sua redacção inicial, que estabelecia a competência dos tribunais
tributários de 1a instância para a “cobrança coerciva de dívidas a pessoas
colectivas de direito público, nos casos previstos na lei”.
Só com a publicação do DL no 287/93, de 20/8, que transformou
a Caixa Geral de Depósitos em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, é que aqueles dispositivos legais (DL no 48953
e Regulamento referido) foram expressamente revogados (vide art.
9o do citado DL no 287/93.
Na verdade, o que se pretendeu com a extensão do Código de
Processo Tributário (anteriormente Código do Processo das Contribuições e Impostos) às dívidas à Caixa Geral de Depósitos foi agilizar
o processo de cobrança das respectivas dívidas através de uma forma
processual mais célere e mais simples.
Sem diminuição de garantias para os executados.
Sem embargo, reconheça-se, como se diz no acórdão recorrido,
que seria no processo executivo que esta questão (incompetência do
tribunal em razão da matéria) haveria de ser suscitada.
Face ao que vai dito, não procede assim esta questão prévia, sendo
competentes para conhecer da questão suscitada nos autos os tribunais
tributários.
3.2. E que dizer do desentranhamento da certidão (documento
superveniente)?
Compreende-se o alcance e o interesse desta questão.
Na verdade, a consideração da certidão pode levar a uma diversa
resposta às questões de facto suscitadas nos autos, com eventual repercussão na solução de direito.
Escreveu-se no acórdão deste STA (fls. 191):
“O documento em questão respeitava a matéria de facto alegada
pela recorrente na petição inicial, integrando a causa de pedir, acres-
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cendo que, como revela o teor do acórdão impugnado, esse facto
foi julgado não provado, por falta de prova sobre ele ...
“Porém, como se viu, o documento em questão, se admitido no
processo, impunha uma resposta diferente a esse ponto da matéria
de facto, por se tratar de documento com força probatória plena
cfr. Os arts. 363o, no 2, e 377o, no 1, do CC”.
E daí a conclusão final, vertida na decisão:
“... acordam ... em conceder provimento ao recurso, revogando
o acórdão impugnado, para ser proferido outro que tome posição
quanto à admissibilidade do referido documento e seu reflexo na matéria
de facto”.
Pois bem.
O acórdão recorrido não a considerou, ordenando o seu desentranhamento, por isso que considerou que a mesma foi junta já depois
do visto dos Juízes-Adjuntos, pelo que a sua junção aos autos não
era admissível, sendo que não se reporta a matéria articulada na
petição inicial.
Que dizer?
Quanto a esta última questão, e para além de não acompanharmos
a tese defendida no acórdão recorrido, dir-se-á também que o tribunal
recorrido deve conformar a sua decisão ao que decidiu o STA sobre
esta matéria, e que acima se deixou transcrito, tendo em conta que
o tribunal inferior deve acatar as decisões proferidas, em via de recurso, pelo tribunal superior, como decorre do art. 4o do EMJ.
Concorde ou discorda, incumbe-lhe, porém, cumprir o que aqui
se decidiu, pois a tal está obrigado.
E aquela decisão impõe-se também às partes, por força do alcance
do caso julgado art. 673o do CPC.
A menos que a certidão não possa ser atendida.
O que nos leva à outra questão.
Pois bem.
Quanto ao decidido desentranhamento da certidão em causa, ocorre
dizer o seguinte:
A junção dos documentos supervenientes pode, em recurso de apelação, ser efectuada até se iniciarem os vistos aos juízes, como o
consente o art. 706o, n.o 2, do CPC.
Ora, o documento em causa nestes autos foi junto já depois desses
vistos.
Por isso, bem andou o acórdão recorrido, em considerar extemporânea a sua junção naquele momento.
É certo que nada impedia que esse documento fosse junto num
momento posterior, ou seja, aquando do recurso para este STA recurso
de revista , como o consente o art. 727o do CPC.
Porém, tal junção, nesta fase posterior, não teria interesse para
a recorrente, face à limitação decorrente do art. 722o do CPC, para
que remete aquele outro artigo.
Porém, esta questão terá desde já uma solução definitiva e diversa,
pois, como se verá adiante, o processo vai regressar a um ponto anterior a esses vistos, já que vai ser ordenada a ampliação da matéria
de facto, o que implica que a certidão deva necessariamente ser
considerada.
3.3. E que dizer da última questão, a saber, da alegada posse,
por parte da embargante, do prédio em questão?
Não é possível dar resposta, neste momento, a uma tal questão,
cujo conhecimento fica assim prejudicado.
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Na verdade, impõe-se ampliar a matéria de facto, nos termos a
seguir indicados.
Refere o art. 1o da petição inicial:
“Aquela penhora incidiu sobre o apartamento acima referido, que
constitui a habitação da embargante ...”
Ou seja, a recorrente afirma que o apartamento penhorado, ora
em discussão nos autos, é a sua própria habitação.
Pois bem.
A sentença de 1a instância não tomou posição expressa sobre esta
querela, não dando este facto como provado ou não provado, referindo
antes como não provados os arts. 3o a 5o da petição inicial.
E o TCA, recusando a alteração à matéria de facto, navegou obviamente nas mesmas águas.
Poderia ver-se na resposta ao art. 5o da petição uma resposta implícita a esta pergunta. Mas não é de concluir tal, face aos termos
amplos em que a questão tem que ser posta.
Assim, o Tribunal deve dar resposta às seguintes questões de facto
contidas naquela afirmação, vazada na conclusão 1a da petição inicial:
“1. A recorrente habita o apartamento penhorado?
“2. Na afirmativa desde quando?
“3. E a que título?
Por sua vez, o Tribunal a quo deverá também responder expressamente às questões postas nos arts. 3o, 4o e 5o da petição inicial.
É certo que o tribunal de 1a instância tomou posição expressa sobre
esta querela, ao considerar não provados os factos aí vertido.
Porém, o Tribunal de 2a Instância não tomou posição expressa
sobre tais questões e deve fazê-lo.
E a resposta a todas estas questões pode ser encontrada, seja através
da competente repartição de finanças, seja através da informação
sobre o domicílio fiscal, seja através da competente autoridade policial.
Isto à míngua da pertinente prova que podia (e devia) ser fornecida
pela parte.
E tais diligências, bem como outras que o Tribunal entenda fazer,
encontram fundamento legal no art. 40o do CPT (hoje, art. 13o do
CPPT e art. 99o da LGT).
Isto face ao princípio do inquisitório, que vigora no processo fiscal.
Mais ainda, e de especial relevância: uma vez que os autos regressam
necessariamente a um estádio anterior à aposição dos vistos, então
a certidão junta aos autos pela recorrente, deve necessariamente ser atendida e considerada, nos termos e na dimensão referidas no acórdão
deste STA, proferido nestes autos, e a que acima se fez referência.
O Tribunal a quo pode, se assim o entender, remeter os autos
para a 1a instância, a fim de ser dada resposta a todas estas questões.
A ampliação da matéria de facto, que ora se ordena, tem fundamento legal nos termos do art. 729o, n.o 3, do CPC.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o acórdão recorrido, e ordena-se a ampliação da matéria
de facto, nos termos atrás apontados, devendo necessariamente admitir-se a junção da certidão em causa, com as consequências e o
alcance já definidos.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo Madureira — Brandão de Pinho.
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Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Oposição à execução. Prazo. Citação por carta registada. Petição inicial. Pedido. Ineptidão.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O prazo para deduzir oposição à execução fiscal conta-se,
nos termos do disposto no arto 203o, no 1, al. a), do
CPPT, a partir da citação pessoal ou, não a tendo havido,
a partir da primeira penhora.
2 — Por isso, nos casos de citação por simples carta registada,
sem se proceder a posterior citação pessoal ou edital,
a oposição à execução fiscal é tempestiva, na medida
em que, à data da apresentação da petição inicial, ainda
não tinha começado a correr o prazo respectivo.
3 — Não deve ser julgada inepta a petição inicial se, não
obstante a falta de rigor técnico na formulação do pedido,
este dá a conhecer o efeito jurídico que se pretendia obter
por intermédio do tribunal.
Recurso no 1059/02-30. Recorrente: Vítor Nuno Lemos Ferreira; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso Dr. Pimenta
do Vale.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Vítor Nuno Lemos Ferreira, não se conformando com a sentença
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Viseu que indeferiu liminarmente a presente oposição à execução fiscal, por ter sido interposta intempestivamente e inepta petição inicial, dela veio interpor
o presente recurso, formulando as seguinte conclusões:
I - A Oposição foi deduzida em tempo útil, pois o Oponente não
refere ter sido citado pela comunicação de 18.12.2000 mas antes pela
citação pessoal efectuada pelo Sr. Chefe da Repartição de Sátão (tendo
este então entregue fotocopia da comunicação de 18.12.2000).
II - O Oponente, ao opor-se à execução fê-lo por não ter tido
possibilidade de exercer o direito de audição que lhe está legalmente
garantido, e
III - O Oponente deduziu oposição em nome de um direito de
cidadania que inquestionavelmente lhe assiste e do qual não abdica.
IV - O Oponente tem direito a uma Administração Aberta e transparente e não hermética e em confronta com os cidadãos.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
Aberta vista ao M.P., decorreu o prazo a que alude o arto 289o
do CPPT sem que tivesse sido emitido parecer (cfr. arto 22o do CPPT).
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Na decisão recorrida e por um lado, o M.mo Juiz a quo julgou
a presente posição à execução fiscal intempestiva com o fundamento
de que, tendo o oponente sido citado por carta registada datada de
18/12/00 e a oposição dado entrada em 3/5/01, há muito que ia decorrido o prazo de 30 dias a que alude o arto 203o, no 1, al. a),
do CPPT. Por outro, julgou também inepta a respectiva petição inicial,

uma vez que o pedido formulado não era próprio da oposição à
execução, que visa, não a anulação, mas a extinção da execução ou
a sua suspensão.
Alega, porém, o recorrente que o prazo para deduzir a oposição
não resultou do aviso datado de 18/12/00, mas do aviso efectuado
pelo Chefe da Repartição de Finanças de Sátão, como refere no
início da sua petição, sendo certo que também não pode requerer
a extinção da execução sem saber qual o fundamento e a proveniência
da dívida.
Vejamos se lhe assiste razão.
3 - Dispõe o arto 203o, no 1, al. a), do CPPT que a oposição à
execução fiscal deve ser deduzida no prazo de 30 dias a contar da
citação pessoal ou, não a tendo havido, da primeira penhora.
Estabelece o arto 192o, no 1, do mesmo diploma legal que as citações
pessoais são efectuadas nos termos do Código de Processo Civil.
Por sua vez, diz o arto 233o, no 2, do CPC que a citação pessoal
é feita mediante entrega ao citando de carta registada com aviso
de recepção, nos casos de citação postal [al. a)] ou por contacto pessoal
do funcionário judicial com o citando [al. b)].
Ora, no caso dos autos, o oponente foi citado para deduzir a oposição através de carta registada datada de 18/12/00, sem que conste
que tenha havido qualquer penhora.
Todavia, não é este o regime legalmente fixado para ao efeito.
Na verdade e como vimos, tal citação havia que ser pessoal, a efectuar
por carta registada com aviso de recepção ou por contacto pessoal
do funcionário judicial.
É certo que, no arto 191o, no 1, do CPPT e para os processos
de execução fiscal cuja quantia exequenda não exceda 250 unidades
de conta, se permite que a citação possa efectuar-se mediante simples
postal, registado ou não. Contudo, esta citação não pode deixar de
se considerar como tendo carácter meramente provisório, que não
dispensa, assim, a citação pessoal ou edital.
“Uma confirmação de que não se está perante uma verdadeira
citação definitiva, encontra-se no n.o 1 do art.o 203.o deste Código,
de que resulta que esta citação provisória não determina sequer o
inicio do prazo para deduzir oposição à execução fiscal e restantes
faculdades que devem ser exercidas no mesmo prazo, pois esse prazo
só se conta da citação pessoal ou, quando não tenha ocorrido, da
primeira penhora.
Por isso, nestes casos de citação por via postal, esta não se considera
devidamente efectuada sem se proceder à citação pessoal ou edital,
pelo que não se considerará que ocorreu a citação mesmo que o
citando não alegue e demonstre que não tomou conhecimento do
acto, na sequência do envio do postal” (Conselheiro Jorge Sousa,
in CPPT Anotado, 3a edição, pág. 933).
Aliás, a confirmação de que não se está perante uma citação definitiva encontra-se no no 3 do próprio arto 191o, na medida em que
ali se estabelece que nos casos não referidos nos números anteriores,
bem como nos de efectivação de responsabilidade subsidiária, a citação
será sempre pessoal.
Sendo assim, não se pode considerar a oposição à execução fiscal
intempestiva, na medida em que, não tendo o oponente sido citado
pessoalmente o por éditos, à data da apresentação da petição inicial
ainda não tinha começado correr o prazo respectivo.
Mas, será a petição inicial inepta?
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4 - Na decisão recorrida, entendeu o M.mo Juiz a quo que a petição
inicial era inepta uma vez que, sendo um dos requisitos da petição
a indicação clara do pedido ou pedidos, que deverão ser de extinção
da execução ou da sua suspensão quando se trate de uma causa que
afecte temporariamente a exigibilidade da dívida, “o oponente não
pede a extinção da execução mas a declaração da nulidade de todo
o processo ou a sua anulação por violação do direito de audição
do contribuinte”.
Salvo o devido respeito que sempre nos merece opinião contrária,
não cremos que lhe assista razão.
Como é sabido, o pedido é o efeito jurídico, declarativo ou constitutivo, que se pretende obter do tribunal; é a espécie de providência
que o autor quer receber do juiz e que dimana do conteúdo do direito
que se arroga (Alberto dos Reis, in Comentário ao CPC, vol. 2o,
pág. 361).
“Todavia, não impondo a lei os termos ou expressões a utilizar
na formulação do pedido, haverá também que afastar a exigência
de fórmulas sacramentais, rígidas ou insubstituíveis em tal matéria.
De exigir é apenas que o autor, depois de descrever a sua pretensão,
expondo os respectivos fundamentos e objectos, exprima a vontade
de que o tribunal actue em ordem a proferir uma sentença de conteúdo
favorável à pretensão manifestada.
Ou seja, o autor terá de encerrar a sua petição inicial com o pedido
de determinada providência, a qual traduzirá o efeito jurídico que
se pretende obter através do tribunal.
Ponto é, portanto, que o pedido formulado indique esse efeito
jurídico.
E daí que “nem toda a incorrecção, nem toda a imperfeição do
requerimento inicial conduza à ineptidão”. Se “o autor exprimiu o
seu pensamento em termos inadequados, servindo-se de linguagem
tecnicamente defeituosa, mas deu a conhecer suficientemente qual
o efeito jurídico que pretendia obter, a petição será uma peça desajeitada e infeliz, mas não pode qualificar-se de inepta” (Prof. Alberto
dos Reis, in Comentário ao Código de Processo Civil, vol. 2o, pags.
364-365)” (Ac. do STA de 4/10/95, in rec. no 19.501).
É isto que acontece no caso sub judice.
A pretensão invocada na presente petição inicial funda-se na falta
de requisitos do título executivo, que se prende com a falta de menção
do fundamento e proveniência da dívida, o que impediria o oponente
de contrariar a comunicação da dívida exequenda e de exercer “em
plenitude o direito de audição e defesa que assiste o Executado”,
pelo que solicita que seja declarado nulo todo o processo nos termos
o arto 251o, no 1, al. b), do CPT e por violação do direito de audição
do contribuinte.
Ora, conforme resulta do disposto no arto 165o do CPPT, a falta
de requisitos essenciais do título executivo, quando não puder ser
suprida por prova documental, constitui nulidade insanável em processo de execução fiscal que acarreta a anulação dos termos subsequentes do processo que deles dependam absolutamente (cfr. n.os 1
e 2).
Estamos, assim, perante um contencioso de anulação, em que o
pedido a formular pelo oponente só pode ser a anulação dos “termos
subsequentes do processo”.
No caso dos autos, pedindo o oponente que fosse declarado nulo
todo o processo, “quer isto dizer que, no caso, pese embora a falta
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de rigor técnico na formulação do pedido, este deu a conhecer suficientemente o efeito jurídico que se pretendia obter por intermédio
do tribunal”.
Aliás e apesar dessa falta de rigor técnico, sempre a petição continha
a formulação mínima necessária para que o Mmo. Juiz a quo convidasse o oponente a aperfeiçoar o pedido (cfr. arto 508o do CPC).
5 - Nestes termos, se acorda em conceder provimento ao presente
recurso revogando-se a decisão recorrida, substituindo-a por outra
que não seja de indeferimento liminar com base nos fundamentos
agora invocados.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Pimenta do Vale (relator) —
Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Esclarecimento de ambiguidade de Acórdão.
Doutrina que dimana da decisão:
Não há ambiguidade num acórdão se ele não comporta mais
do que um sentido, e se aquele outro, alternativo, que lhe
atribui o requerente do esclarecimento, se estriba numa consideração que ele, requerente, faz, mas que está ausente
do acórdão.
Recurso n.o 1077/02. Recorrente: Modelo SGPS, S.A ; Recorrida:
Fazenda Pública; Relator: Exmo Juiz Conselheiro Dr. Baeta de
Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. MODELO SGPS, S.A., com sede em Espido, Maia, vem requerer o esclarecimento de ambiguidade do acórdão de 6 de Novembro
de 2002 deste Tribunal, proferido em recurso da sentença do Mmo Juiz
da 2.a Secção do 1.o Juízo do Tribunal Tributário de 1.a Instância
do Porto que julgara improcedente a execução do julgado anulatório
deste Supremo Tribunal Administrativo (STA), incidente sobre acto
de liquidação de emolumentos notariais.
Fá-lo em termos de que se extracta (com destaques nossos):
“O (. . .) Acórdão aclarando ordenou o pagamento à recorrente
dos “juros indemnizatórios calculados sobre a quantia paga (e que
resultou anulada pelo acórdão que decidiu a impugnação judicial)
em 31 de Dezembro de 1992, desde essa data até 16 de Janeiro de
2001, data em que se iniciou a mora”.
Afirma-se no (. . .) Acórdão aclarando que os juros indemnizatórios
deverão ser calculados “às taxas sucessivas resultantes (. . .) e juros
moratórios desde 16 de Janeiro de 2001 à taxa de 12 % até efectivo
pagamento”.
11
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E esclarece-se, “por último, que os juros vencidos hão-de calcular-se
sobre o montante do capital, e não sobre o dos juros em divida aquando
da restituição de 21.006.000$00”. A ambiguidade de que (. . .) padece
o (. . .) Acórdão aclarando está em não resultar claro qual é o montante do capital sobre o qual se irão calcular os juros, após o pagamento parcial efectuado pela Administração em 20.06.2000.
Naquela data, a divida da Administração relativamente à MODELO
ascendia já a 41.096.944$11 — montante da liquidação anulada
(21.006.000$00) acrescida dos juros indemnizatórios (20.000.944$11)
calculados às taxas legais sucessivamente aprovadas.
(. . .).
É inquestionável que o pagamento efectuado em 20.06.2000 não
cobriu tudo o que era legalmente devido, pelo que deverá imputar-se
aquela quantia restituída, em primeiro lugar, nos juros em divida
e, só depois, no capital.
Com efeito, quando, para além do capital, o devedor estiver obrigado a pagar juros e a prestação efectuada não chegue para cobrir
tudo o que é devido — como sucedeu no presente caso —, considera-se
que foram pagos, em primeiro lugar, os juros em dívida e a imputação
no capital só será feita em último lugar (cfr. art. 785o do Código
Civil).
Assim, do montante em divida, ficaram ainda por restituir
20.090.944$11 relativos a capital, permanecendo a MODELO credora
desta quantia acrescida dos respectivos juros indemnizatórios à taxa
de 7% até 16.01.2001, data em que se iniciou a mora, e de juros
moratórios à taxa de 12%, dessa data em diante até efectivo e integral
pagamento.
Sucede que, na primeira parte da decisão contida no douto Acórdão
aclarando, é referido que os juros indemnizatórios deverão ser calculados sobre a quantia “paga (. . .) em 31 de Dezembro de 1992,
desde essa data até 16 de Janeiro de 2001 (. . .).
Conforme resulta do exposto, a partir de 20.06.2000, por força
da restituição parcial efectuada pela Administração, o capital em divida já não correspondia à totalidade da quantia paga.
Na verdade, dos 21.006.000$00 entregues, 20.090.944$11 pagaram
os juros vencidos e 915.055$89 pagou uma parte do capital — a Administração pagou a totalidade dos juros indemnizatórios então em
dívida e uma pequena parte do capital, pelo que, a partir de 20.06.2000.
os juros leais deverão ser calculados sobre o montante do capital
que permaneceu em dívida.
A parte final da douta decisão parece apontar para esta última
leitura, mas a parte inicial da mesma decisão (. . .) vai antes no sentido
de que os juros indemnizatórios deverão ser calculados sobre a quantia
paga até à data em que se iniciou a mora.
Termos em que respeitosamente se requer (. . .) se dignem aclarar
o (. . .) Acórdão, esclarecendo que o capital em divida desde
20.06.2000, sobre o qual se hão-de calcular os juros legais, corresponde
ao montante de 20.090.944$11, ou se antes se decidiu que os juros
indemnizatórios deveriam ser calculados sobre o montante da liquidação anulada até à data em que se iniciou a mora”.
1.2. A Fazenda Pública, notificada da pretensão da requerente,
nada diz.
1.3. O Exmo. Procurador-Geral Adjunto junto deste Tribunal é
de parecer que não existe a ambiguidade alegada. Em seu entender,
ela “tem alguma aparência”, mas “no pedido de aclaração”, em re-
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sultado de a requerente “ter baseado o seu raciocínio numa consideração que o tribunal não fez: a de que a devolução feita pelo
6o Cartório Notarial do Porto em 20.6.2000 é um pagamento feito
por conta dos juros devidos”.
1.4. O processo tem novos vistos dos Exmos. Juízes-Adjuntos.
2. A ora requerente pedira a este Supremo Tribunal Administrativo,
que determinasse “o pagamento imediato pelo Estado (através do
Director-Geral dos Registos e do Notariado) à recorrente dos juros
vencidos sobre a quantia de 21.006.000$00 calculados à taxa legal,
desde 31.12.1992 até efectivo e integral pagamento, bem como dos
juros de mora devidos a partir do termo do prazo da execução espontânea do presente julgado até efectivo e integral pagamento, nos
termos do disposto no art. 102o, n.o 2, da L. G. T.”.
Ao que respondeu o Tribunal, no acórdão de 6 de Novembro de
2002:
“(. . .) à recorrente é devida, não apenas a restituição da quantia
paga a título de emolumentos, que resultou anulada, como juros indemnizatórios sobre essa quantia, contados desde a data desse pagamento até ao termo do prazo para pagamento voluntário da sentença
proferida na impugnação judicial. A partir de sessenta dias após o
pedido formulado pela recorrente — 17 de Novembro de 2000, conforme n.o 6 da matéria de facto — , ou seja, a partir de 16 de Janeiro
de 2001 (e só a partir de então, porque a sentença proferida na impugnação judicial não reconheceu o direito a juros indemnizatórios),
são devidos juros moratórios.
Ou seja, os juros indemnizatórios e os moratórios, ao contrário
do que vem pedido a final das conclusões das alegações de recurso,
não coexistem no tempo, sobrepondo-se, já que quaisquer deles visam,
afinal, ressarcir o mesmo dano — a perda do rendimento do capital
resultante da sua privação, como bem se nota no citado acórdão de
19 de Dezembro p.p.
(. . .) devendo ser satisfeitos à recorrente juros indemnizatórios
calculados sobre a quantia paga (e que resultou anulada pelo acórdão
que decidiu a impugnação judicial) em 31 de Dezembro de 1992,
desde essa data até 16 de Janeiro de 2001, data em que se iniciou
a mora, às taxas sucessivas resultantes das (. . .); e juros moratórios
desde 16 de Janeiro de 2001 à taxa de 12% até efectivo pagamento;
esclarecendo-se, por último, que os juros vencidos hão-de calcular-se
sobre o montante do capital, e não sobre o dos juros em dívida aquando
da restituição de 21.006.000$00 referida (. . .)”.
3. Do que vai escrito no antecedente ponto 2 já se vê como é
certeira a observação feita pelo Exmo. Procurador-Geral-Adjunto:
a ambiguidade que a requerente aponta não reside no acórdão de
6 de Novembro de 2002, mas no modo como ela o lê, baseando
“o seu raciocínio numa consideração que o Tribunal não fez: a de
que a devolução feita pelo 6o Cartório Notarial do Porto em 20.6.2000
é um pagamento feito por conta dos juros devidos”.
Na verdade, não se considerou, no acórdão em causa, que a restituição feita à requerente, do montante de emolumentos que indevidamente lhe haviam sido exigidos e pagara, devia imputar-se nos
juros devidos. Disse-se, antes, e apenas, que além da “restituição da
quantia paga a título de emolumentos”, ela era credora de juros indemnizatórios sobre essa quantia, contados desde a data desse pagamento (31 de Dezembro de 1992) até 16 de Janeiro de 2001, data
em que se iniciou a mora; além de juros moratórios, estes contados
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desde então até efectivo pagamento. Esclareceu-se, por último, que
os juros vencidos se calculam sobre o montante do capital (leia-se,
a quantia que foi obrigada a desembolsar), mas não sobre os juros
já em dívida aquando da restituição que lhe foi feita dessa quantia.
Decisão que, aliás, foi ao encontro do que a recorrente peticionava
(ainda que nem tudo tenha satisfeito), sendo certo que ela não colocara
qualquer questão atinente à imputação da quantia restituída pela
Administração.
O acórdão não comporta, consequentemente, à face do que nele
se escreveu, uma das leituras (e, daí, a assacada ambiguidade) que
dele a requerente entende poder fazer: quando lhe foram restituídos
os 21.006.000$00 que pagara, ainda ficaram em dívida, dessa quantia,
20.090.944$11, pois 20.090.944$11 da devolução eram imputáveis a
juros vencidos, e só 915.055$89 a capital. E, consequentemente, os
juros posteriores incidem sobre esses 20.090.944$11, montante do capital em dívida.
O que no acórdão ficou expresso, de modo claro, é que os juros
incidem sobre o capital, não cabendo entender que o “capital” seja
outro que não o que a requerente se viu obrigada a desembolsar,
e de que, assim, ficou privada, por obra do acto de liquidação anulado.
Não se reconhece, pelo exposto, a ambiguidade que a requerente
apercebe no acórdão sob exame.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em indeferir o pedido de esclarecimento do acórdão de 6 de Novembro
de 2002.
A requerente suportará as custas do incidente, fixando-se a taxa
de justiça em E 95.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Mendes Pimentel — Fonseca Limão.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Recurso no 1435/02-30; Recorrente: Maria do Carmo Fidalgo; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Exmo. Juiz Cons. Dr. Vítor
Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Na sequência do acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo
de 18 de Dezembro de 2002 que negou provimento ao recurso que
para ele interpusera vem agora a recorrente requerer a reforma do
acórdão ou a sua anulação por omissão de pronúncia. Baseia o pedido
de reforma no seu entendimento de que está provado aquilo que
o Tribunal considerou que não estava e considera haver omissão de
pronúncia por o Tribunal ter errado quanto aos meios de prova adequados para ilidir a presunção e por não ter conhecido das questões
de inconstitucionalidade que suscitara.
A Fazenda Pública pronunciou-se no sentido do indeferimento do
pedido de reforma por este não preencher os requisitos da alínea b)
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do no 2 do artigo 669o do Código de Processo Civil e pelo indeferimento da arguição de nulidades por o acórdão ter apreciado as
questões suscitadas.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do indeferimento do pedido por o acórdão não ter traído
o probatório estabelecido no acórdão do Tribunal Central Administrativo e por ter conhecido das questões que a requerente refere.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Nos termos do artigo 669o, no 2, do Código de Processo Civil pode
qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença
quando ocorra manifesto lapso do juiz na determinação da norma
aplicável ou na qualificação jurídica dos factos ou quando constem
do processo documentos ou quaisquer elementos que, por si só, impliquem necessariamente decisão diversa da proferida e que o juiz,
por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.
No acórdão recorrido decidiu-se que não resultava do probatório
que a recorrente tivesse provado que os lançamentos em causa resultassem de mútuos, de prestação de trabalho ou do exercício de
cargos sociais sendo por isso lícita a conclusão tirada pela Administração Fiscal de que tais lançamentos foram feitos a título de lucros
ou de adiantamento de lucros. Ora é isso o que resulta do probatório.
Não há pois qualquer lapso manifesto na determinação da norma
aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, nem mesmo na apreciação dos documentos ou elementos constantes do processo que levassem necessariamente a solução diversa. À recorrente assiste o direito de discordar da interpretação do Tribunal mas não pode substituir-se-lhe e julgar em função do seu entendimento ou dos seus
interesses. Indefere-se por isso o pedido de reforma do acórdão.
Vejamos agora se ocorre alguma das nulidades invocadas.
Ocorre nulidade do acórdão, no segmento que aqui interessa, quando este deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar,
nos termos do artigo 668.o, no 1, alínea d), do Código de Processo
Civil.
Diz a requerente que a 2a instância errou ao tomar como meios
de prova os indicados no artigo 7o, no 5, do CIRS e que o acórdão
do Supremo Tribunal Administrativo não apreciou o referido pela
recorrente de que a decisão da 1a instância constituía meio de ilidir
a presunção. Basta ler o acórdão recorrido para ver que aí se consideraram os meios de ilisão da presunção, considerando que estes
são apenas os que a lei prevê, e que as presunções não são meios
de prova. Não pode por isso pretender-se que o Tribunal não emitiu
pronúncia sobre tal questão, não tendo por isso cometido a nulidade
que a requerente lhe atribui.
Pretende também a requerente que o acórdão não conheceu das
questões de inconstitucionalidade que alegara. Basta uma vez mais
a leitura do acórdão para verificar que tal apreciação teve lugar, tendo
sido indicadas as razões pelas quais se entendia que não tinham sido
violadas as normas constitucionais invocadas. Não pode assim a requerente vir dizer que ocorre nulidade por o Tribunal ter deixado
de apreciar tais questões. Não logra pois provimento a alegação de
nulidades por omissão de pronúncia.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir as requeridas reforma
do acórdão e arguição de nulidade.
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Custas pela requerente, fixando-se em E 99 a taxa de justiça e
em 50 % a procuradoria.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta
de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de
facto.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos (diversos dos levados ao probatório), é competente
para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo e
não o STA, independentemente do relevo de tais factos
na solução jurídica.
II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.
Recurso n.o 1454/02-30. Recorrente: STDM — Investimentos Imobiliários, SA; Recorrida: Câmara Municipal do Porto; Relator:
Ex.moJuiz ConselheiroDr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. STDM - Investimentos Imobiliários, Lda., com sede na Praça
dos Restauradores, 47 - 3o, Lisboa, impugnou judicialmente, junto
do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, a liquidação de uma
taxa de urbanização.
O M.mo Juiz daquele Tribunal julgou a impugnação improcedente.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal.
Apresentou as pertinentes alegações.
Contra-alegou a recorrida, defendendo desde logo que a recorrente
questiona matéria de facto, o que gera a incompetência deste Supremo
Tribunal.
Escreveu nomeadamente:
“A recorrente, nas alegações que apresenta, alega factos novos,
não articulados na sua petição inicial, de que se cita, a título de
exemplo, os pontos 11, 12, 13, assim como impugna a matéria de
facto dada como assente pelo Tribunal a quo, nomeadamente o ponto
21, 27 e 35.”
Ouvida sobre esta questão prévia, disse a recorrente:
“No que concerne à questão prévia, sempre se dirá que a mesma
não dispõe de qualquer fundamento.
A recorrente reitera tudo quanto alegou na sua petição de recurso.
Porquanto,

A recorrente fundamenta as suas razões de discordância da decisão
recorrida, devido ao facto de a sentença recorrida não ter promovido
correcta apreciação dos factos.
É o que se afirma no n. 2 da alegação da recorrente quando afirma:
”a douta sentença recorrida fez incorrecta apreciação dos factos e incorrecta subsunção às normas aplicáveis...”.»
Neste STA, o EPGA defende, também ele, que o recurso versa
matéria de facto, pelo que este Supremo Tribunal é hierarquicamente
incompetente para dele conhecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa liminarmente decidir a questão prévia suscitada, quer
pela recorrida, quer pelo Ex.mo Magistrado do MP.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria (vide arts. 101o e 102o do CPC, 45o do CPT, 5o do ETAF,
e 2o e 3o da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação e
julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.
Vejamos então.
Dispõe o art. 32o, al. b), do ETAF:
(. . .);
”Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
”b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários
de 1a instância com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria
de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto,
não será este Supremo Tribunal o competente mas sim a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face
ao disposto no art. 41o, n.o 1, al. a), do ETAF.
O EPGA suscita, como vimos, também ele, a questão da incompetência, em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal.
Escreveu o EPGA no seu douto parecer:
“... verifica-se que, nas conclusões das suas alegações, a recorrente
refere que:
... não correspondem a nenhuma utilidade imediata prestada pelo
Município, pelo que foi criado e aplicado um imposto; á recorrente
não pode ser imposta a manutenção futura das infra-estruturas, por
inexistência de previsão e diploma legal;
... inexistência de factos - de natureza técnica constantes do processo
de licenciamento - que permitem cobrar a taxa prevista na alínea
a) do art. 19o da Lei 42/98, de 6 de Agosto, face ao conteúdo e
fundamento do documento n. 4, que se dá como reproduzido, anexo
à petição de recurso...”
Da leitura destas conclusões, conjugadas com a resposta da recorrente, no ponto acima transcrito, resulta à evidência que são alegados factos dos quais a recorrente pretende extrair ilações jurídicas.
Há pois matéria de facto a apreciar no recurso.
Pelo que se conclui que o recurso versa também matéria de facto.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo
quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.
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Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Central Administrativo, face aos normativos legais atrás
citados.
3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer, do recurso
interposto.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa justiça em 120 Euros e
a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor
Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Emolumentos registrais. Revisão oficiosa. Impugnação. Prazo.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O meio processual tributário próprio para reagir contra
despacho que indeferiu pedido de revisão oficiosa da liquidação é a impugnação judicial, já que comporta a
apreciação da legalidade deste acto.
2 — Pelo que, o prazo de 90 dias para deduzir a impugnação
conta-se a partir da notificação do despacho de indeferimento, nos termos do art.o 102.o, n.o 1, al. e), do
CPPT e não da data do pagamento.
Recurso n.o 1461/02-30. Recorrente: Porto Editora, Lda; Recorrido:
Fazenda Publica; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Porto Editora, Lda., não se conformando com a decisão do
Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto que julgou improcedente
a impugnação judicial, dela veio interpor o presente recurso, formulando as seguintes conclusões:
A - As possibilidades de reacção dos particulares contra actos ilegais
de liquidação de tributos, quando está em causa a violação de normas
de direito comunitário ou inconstitucionais, não se esgotam na impugnação judicial, sendo, entre o mais, admissível a revisão do acto
tributário, nas condições referidas no art.o 78.o da L.G.T., (e, no caso,
no prazo do art.o 94.o do CPT), seguida da eventual impugnação
contenciosa de decisão de indeferimento;
B - A forma de processo adequada para reagir contra um acto
de indeferimento do pedido de revisão de actos tributários é, efectivamente, a impugnação judicial [art.o 97.o, n.o 1, alínea d), do CPPT
e 95.o, n.os 1 e 2, alínea d), da L.G.T.], e não, manifestamente, o
recurso contencioso previsto nos arts. 101.o, al. j), da LGT e 97.o
n.o 1, al. p), do CPPT, que se referem a questões tributárias que
não comportem apreciação da legalidade do acto de liquidação;

C - O prazo para tal impugnação é de noventa dias, a contar da
notificação do indeferimento, [art.o 102.o, n.o 1, alínea e), do CPPT];
D - Mesmo que se entenda, que na impugnação da recusa do pedido
de revisão de um acto tributário, o que está em causa, o que é objecto
da mesma impugnação é o acto de liquidação e não o próprio acto
de indeferimento, sempre o prazo para a propusitura da acção, se
iniciará na data precedente e não da prática do acto a anular.
E - Foi estatuído um regime transitório - art.o 6.o do DL 398/98
de 17/12 que impõe a aplicação do novo prazo de revisão do acto
tributário do n.o 1 do art.o 78.o (quatro anos), apenas aos factos tributários ocorridos a partir de 1 de Janeiro de 1998 mantendo-se,
portanto, para os anteriores, o antigo prazo de cinco anos que facultava
o CPT.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto emitiu douto parecer no sentido
do provimento do recurso, uma vez que o prazo de 90 dias a que
se refere o art.o 102.o, n.o 1, al. e), do CPPT conta-se a partir da
notificação do indeferimento do acto de revisão do acto tributário,
pelo que sendo este de 1/8/01 e a impugnação de 17/9/01, mostra-se
respeitado aquele prazo de 90 dias e ainda por que o prazo de caducidade de 4 anos apenas se aplica aos factos tributários ocorridos
a partir de 1/1/98, nos termos do disposto no art.o 5.o, n.o 6, do DL
n.o 398/98 de 17/12, continuando a aplicar-se aos factos anteriores
o art.o 94.o, al. b), do CPT, que concedia um prazo de 5 anos para
o mesmo efeito; assim, datando a liquidação revidenda de 2/7/97 e
apresentado que foi o pedido de revisão em 31/7/01, o mesmo foi
apresentado dentro daquele prazo legal.
2 - Na decisão recorrida fixou-se a seguinte matéria de facto:
”No dia 02.07.997, por ocasião de uma inscrição no registo predial
da aquisição de um prédio urbano, titulado por escritura outorgada
em 27.11.996 no 1.o Cartório Notarial do Porto, foi debitada à impugnante a quantia de 1.212.000$00 a título de emolumentos devidos
pela inscrição no registo predial (fls. 33/37).
A impugnante liquidou tal quantia nessa data.
A presente impugnação foi, instaurada em 17.09.2001 (fls. 2 dos
autos).”
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
3 - O objecto do presente recurso consiste, pois, em saber se a
presente impugnação judicial é tempestiva.
Na sentença recorrida, entendeu o M.mo Juiz a quo que, face à
causa de pedir e ao pedido em apreciação, a via adequada para reagir
contra a decisão que indeferiu à impugnante o pedido de revisão
da liquidação, era o recurso contencioso a que alude o art.o 101.o,
al. j), da LGT e o art.o 97.o, n.o 1, al. p), do CPPT e não o processo
de impugnação ”dado que esta é a via processual para atacar e ou
anular o acto tributário - aquela declaração de vontade da Administração Fiscal que define o quantum a exigir ao contribuinte e vulgarmente designado por liquidação”, concluindo pela existência de
erro na forma de processo.
Não obstante, entendeu o M.mo Juiz recorrido que os autos podiam
ser aproveitados, dado que e para além do pedido em análise, a impugnante havia deduzido um outro pedido subsidiário compativel com
o processo de impugnação judicial, pelo que se decidiu não pela convolação dos presentes autos para processo de recurso contencioso,
mas antes pelo aproveitamento e o prosseguimento do processo como
de impugnação judicial.
Para depois concluir pela extemporaneidade da impugnação, uma
vez que, tendo a recorrente pago a quantia debitada a titulo de emo-
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lumentos em 02.07.997, iniciando-se, assim, o prazo para deduzir impugnação em 03.07.997 e a petição inicial dado entrada apenas em
17.09.2001, conforme carimbo aposto no seu rosto, nesta data ia já
largamente decorrido o prazo de 90 dias a que alude o art.o 123.o,
n.o 1, al. a), do CPT [art 102.o, n.o 1, al. a), do CPPT].
Contra o assim decidido reagiu a recorrente alegando, em síntese,
que a forma adequada de reagir contra actos ilegais de liquidação
de tributos, quando está em causa a violação de normas de direito
comunitário ou constitucional não se esgotam na impugnação judicial,
sendo admissível a revisão do acto tributário nas condições previstas
no art.o 78.o da LGT, seguida de eventual impugnação contenciosa
da decisão de indeferimento, contando-se, assim, o prazo da sua interposição da notificação do indeferimento [art.o 102.o, n.o l, al. e),
do CPPT].
Vejamos se lhe assiste razão.
4 - A este propósito e sobre questão em tudo idêntica à dos presentes
autos, em que a recorrente era a mesma e idênticas eram as conclusões
da sua motivação do recurso, se pronunciou já esta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo no Ac. de 15/1/03, in rec. n.o 1460/02, que
vamos aqui seguir de perto, já que não vemos motivo para rejeitar
a jurisprudência nele fixada.
Refere-se no citado aresto que a forma processual de reagir contra
um acto de indeferimento do pedido de revisão de actos tributários
é a impugnação judicial.
Com efeito, “estabelece o art.o 97.o, n.o 1, alínea d), do CPPT
que o processo judicial tributário compreende a impugnação dos actos
administrativos em matéria tributária que comportem a apreciação
da legalidade do acto de liquidação.
Nesta perspectiva se entende a afirmação de Jorge Sousa, CPPT
Anotado, 3.a edição, 2002, p. 476, de que há actos em matéria tributária
que são impugnados através de recurso contencioso, como resulta
da alínea p) e do n.o 2 do art.o 97.o do CPPT, sendo este recurso
o meio processual adequado quando o acto a impugnar seja de indeferimento total ou parcial ou de revogação de isenções ou outros
benefícios fiscais, quando dependentes de reconhecimento da Administração Tributária e outros actos administrativos relativos a questões tributárias que não comportem a apreciação da legalidade de
um acto de liquidação.
Continua o mesmo autor que, nos casos em que o acto a impugnar
é um acto de liquidação ou um acto que comporta a apreciação da
legalidade de um acto de liquidação (acto de indeferimento de reclamação graciosa ou de recurso hierárquico interposto da decisão
que a aprecie) o meio adequado é o processo de impugnação.
E o prazo para instaurar impugnação dos actos administrativos
em matéria tributária que comportem a apreciação da legalidade do
acto de liquidação é de noventa dias, a contar da sua notificação,
nos termos do art.o 102.o, n.o 1, alínea e), do CPPT99.
Assim sendo, no caso dos autos, tendo sido debitada à impugnante
a quantia de 1.212.000$00, a título de emolumentos devidos pela inscrição no registo predial da aquisição de um prédio urbano e, não
se conformando com essa liquidação que considerou ilegal, solicitado
ao Conservador, em 31/7/01, a sua revisão oficiosa, que lhe foi indeferida por despacho de 10/8/01, o prazo de 90 dias para deduzir
impugnação judicial conta-se nos termos supra referidos e previstos
no predito art.o 102.o, n.o 1, al. e), do CPPT, isto é, a partir da sua
notificação e não da data do pagamento voluntário, como se decidiu
na sentença recorrida.
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5 - Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao presente
recurso, revogando-se a decisão recorrida, devendo os autos prosseguir
os seus legais termos.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Pimenta do Vale (relator) — Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Emolumentos notariais e de registo nacional de pessoas colectivas decorrentes de celebração de escritura pública de
aumento de capital social. Impugnação judicial. Caducidade. Reenvio prejudicial.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A eventual inconstitucionalidade da lei ao abrigo da qual
se procedeu a liquidação de emolumentos notariais e de
registo nacional de pessoa colectiva decorrentes de celebração de escritura pública de aumento de capital social
não demanda a nulidade daquela liquidação, mas sim,
tão só e apenas, a sua mera anulabilidade.
2 — Daí que a eventual impugnação graciosa ou contenciosa
respectiva tenha que se ater aos respectivos prazos de
caducidade que, para o efeito, a lei estabelece, designadamente ao prazo de 90 dias estabelecido para a impugnação judicial (art.o 102o do CPPT).
3 — E a multiplicidade de meios processuais de reacção postos
por lei à disposição do administrado - reclamação ordinária, impugnação judicial, revisão do acto tributário
e recurso contencioso - em sede de sindicância da legalidade da correspondente liquidação integram adequada salvaguarda dos princípios da equivalência e da
efectividade.
4 — Não deve merecer acolhimento pretensão de pedido de
reenvio prejudicial (art.o 234o do Tratado de Roma) sempre que o TJCE tenha já apreciado a questão essencial
suscitada no processo, designada e especialmente quando
se trate de jurisprudência recente e ou constante.
Recurso n.o 1466/02-30; Recorrente: A. Silva & Silva, SGPS, SA;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso. Dr. Alfredo
Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a sentença do TT de 1a Instância de Setúbal
que lhe julgou intempestiva a impugnação judicial que deduzira contra
liquidação de emolumentos notariais e de registo nacional de pessoas
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colectivas relativos a escritura pública de aumento de capital social,
dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal Administrativo,
A. Silva & Silva, SGPS, nos autos convenientemente identificada.
Perseguindo julgado que porventura dê acolhimento à tese que
sufragara da tempestividade da presente impugnação judicial, por,
em seu entender e ao contrário do decidido, não ser caso de aplicação
do prazo de 90 dias prescritos no art.o 102o do CPPT, apresentaram
tempestivamente as respectivas alegações de recurso nelas formulando
conclusões - cfr. fls. 179 a 184 - que aqui se dão por reproduzidas
para todos os efeitos legais, mais requerendo, a final - cfr. fls. 185
e 186 - e, para hipótese de não lograr acolhimento a posição antes
sustentada, que, a título prejudicial e face ao disposto no art.o 234o
do tratado de Amesterdão, se providencie pela pronúncia do Tribunal
de Justiça das Comunidades acerca das questões que enunciou, que
igualmente se dão aqui por reproduzidas.
Não foram apresentadas quaisquer contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público
emitiu depois bem fundamentado parecer opinando pelo improvimento do recurso e consequente confirmação do julgado já que, sustenta, este é o que acolhe e consagra a jurisprudência desta Secção
do Supremo Tribunal Administrativo reiterada e constantemente afirmada em casos em tudo idênticos ao dos presentes autos, quer para
a questão de fundo, quer quanto ao requerido reenvio prejudicial.
Tomados os vistos legais e nada obstando, cumpre apreciar e decidir.
O Tribunal a quo deu por assente, fixando, a seguinte matéria
de facto:
1o - No dia 28.11.1997, a impugnante celebrou no Segundo Cartório
Notarial de Almada, escritura de alteração parcial do pacto social aumentando o seu capital social.
2o - Em 19.1.1998, a impugnante pagou a quantia de esc.
12.876.500,$00 respeitante a emolumentos do Registo Nacional de Pessoas Colectivas relativas ao aumento do capital social.
3o - A impugnação foi deduzida em 21.3.2000.
E com base nela, mediante invocação pertinente da jurisprudência
do TJCE e deste STA, julgou, como vai referido, intempestiva a impugnação judicial, por apresentada para além do prazo de 90 dias
que a lei adjectiva nacional (o convocado art.o 102o do CPPT) para
o apontado efeito consagra.
Sustenta porém a Recorrente, em síntese e fundamentalmente, que
ao impugnado acto de liquidação emolumentar, porque contrário ao
direito comunitário aplicável (Directiva 69/335, do Conselho) que o
legislador nacional não transpôs para a ordem jurídica interna e já
perante o primado daquele direito comunitário e face ao princípio
da efectividade deste, mediante invocação também de jurisprudência
do TJCE que identifica, não pode aplicar-se ao ajuizado caso dos
autos o controvertido prazo de caducidade do direito de impugnar
a respectiva liquidação emolumentar, Requerendo, por fim e para
a hipótese de não lograr aceitação a sua tese, ao abrigo do art.o 234o
(anterior art.o 177o) do Tratado, se solicite ao TJCE pronúncia atinente ao controvertido entendimento.
Tudo visto e como atentamente anota o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, importa concluir que,
na verdade, as questões colocadas com o presente recurso jurisdicional
têm conhecido já repetido e uniforme tratamento jurisprudencial nesta
Secção do Supremo Tribunal Administrativo em casos em tudo se-

333
melhantes ao aqui ajuizado, tudo a recomendar, já perante o disposto
no art.o 8o, n.o 3, do Código Civil e face ao estabelecido pelo art.o 705o
do CPC, para a decisão sumária pelo relator, que aqui também se
dê consagração àquela jurisprudência, tanto mais que, em bom rigor,
a sua bondade não vem sequer posta em causa.
Com efeito, a questão de saber se o acto administrativo, designadamente o acto administrativo tributário de liquidação de emolumentos de que tratam os presentes autos, resulta ferido de nulidade
ou de mera anulabilidade em consequência de nele se ter porventura
operado de aplicação de norma inconstitucional tem conhecido tratamento jurisprudencial uniforme no acolhido sentido de que tal circunstância demanda apenas vício de violação de lei traduzido em
erro nos pressupostos de direito e, consequentemente, gera apenas
a sua eventual anulabilidade (vejam-se, entre outros, os acórdãos do
Pleno da 1a Secção de 24.02.82, 23.10.90 e de 27.06.95, in Acórdãos
Doutrinais, respectivamente, n.o 248/249, pág. 1135 e n.o 350, pág. 243
e n.o 409, pág. 75, e, ainda, da Secção de Contencioso Tributário
deste Supremo Tribunal de 09.10.96, processo n.o 20.873, in AP DR,
p. 2843 e de 30.06.99, processo n.o 22.251.)
Pois, como proficientemente se evidenciou no acórdão desta Secção
de 09.10.96, processo n.o 20.873, in AP DR, 2843,
”... uma coisa é a violação do direito constitucional ou comunitário,
por diploma legal interno, outra bem diferente é a aplicação deste a
um determinado acto tributário.
0 acto que aplica a norma interna desconforme àqueles direitos não
é nulo, antes está viciado por erro nos pressupostos de direito, que integra
a dita violação de lei, causa de mera anulabilidade.
É esta a jurisprudência deste tribunal, com referência à inconstitucionalidade e não se vê que a questão possa ser tratada de modo diverso
com relação à ofensa do direito comunitário.
... uma coisa é o vício da norma, outra o vício do acto e só aquele
é do conhecimento ocioso, não este.
O exposto apenas sofre limitação quanto aos ”actos que ofendam
o conteúdo essencial de um direito fundamental” - art.o 133 o, n.o 2,
al. d), do CPA...”
E estes são, tal como se doutrinou no acórdão de 30.06.99, processo
n.o 22.251, ”... aqueles que contendem com os direitos, liberdades e
garantias dos cidadãos.
Mas já não com aqueles que contendam com o princípio da legalidade
tributária.
Tais actos, violadores do dito princípio da legalidade tributária, são
anuláveis, mas não nulos.
Assim, não podem eles ser impugnados a todo o tempo, mas só nos
prazos previstos nas leis ordinárias adequadas.”
E, em acórdão do passado dia 30 de Maio de 2001, do Plenário
deste Supremo Tribunal Administrativo, doutrinou-se também que
”os actos administrativos de liquidação e cobrança de imposto ou taxa
com fundamento em deliberação nula, só são nulos se ofenderem o
conteúdo essencial de um direito fundamental...”.
E no que concerne precisamente à questão colocada no presente
recurso jurisdicional, este Supremo Tribunal e Secção, em acórdãos
do passado dia 31.10.01, processos n.o 26.329 e 26.433, acolheu também
entendimento conforme, neles se tendo sumariado designadamente
que:
No acórdão proferido no processo n.o 26.392.

334
”1. A eventual inconstitucionalidade da lei ao abrigo da qual os emolumentos notariais foram liquidados, em virtude destes terem eventualmente a natureza de impostos e daquela lei não haver sido emitida
pela Assembleia da República ou pelo Governo sob autorização da mesma, não gera a nulidade do acto de liquidação mas apenas a sua invalidade atípica.
2. Essa invalidade carece de ser alegada, em processo de impugnação
judicial, dentro do prazo de 90 dias a contar do seu pagamento ou,
não tendo este ocorrido, até à altura em que, sendo-lho os emolumentos
exigidos em processo de cobrança coerciva, o contribuinte pode deduzir
oposição ou discutir, aí, a legalidade abstracta da liquidação da dívida
exequenda.
3. O comando estabelecido numa Directiva Comunitária é directamente invocável pelos particulares quando esteja formulado em termos
precisos e incondicionais, se destine a criar-lhe direitos e tenha passado
o prazo da sua transposição para o direito nacional, tendo em tal caso
preferência de aplicação sobre o direito interno, nos próprios termos
do direito nacional constante do art.o 8o, n.o 3, da CRP.
4. Não o prescrevendo o direito comunitário, o prazo de caducidade
do direito de liquidação dos emolumentos notariais com fundamento
na violação do direito comunitário é regulado pelo direito nacional.
5. O estabelecimento do prazo de caducidade do direito de impugnação
dos emolumentos notariais em 90 dias, no caso de ter acontecido o
seu pagamento, respeita quero princípio de equivalência com o direito
interno quero princípio da efectividade à tutela judicial.”
E no acórdão proferido no recurso n.o 26.433.
”II - Não viola o direito comunitário a existência de um prazo de
impugnação de 90 dias se tal prazo se aplicar tanto aos casos de violação
de direito comunitário como a situações semelhantes de direito interno.”
Em face do exposto e perante a matéria de facto fixada e não
controvertida, importa aqui concluir também que, à data da respectiva
apresentação em juízo, a impugnação judicial deduzida pela Impugnante e ora Recorrente A Silva & Silva, SGPS, era já intempestiva,
porque apresentada para além do prazo de 90 dias fixado pelo art.o
102o do CPPT.
E não é também caso de deferir o formulado pedido de reenvio
prejudicial uma vez que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias já se pronunciou sobre a controvertida questão em acórdão
de 17.11.1998, processo n.o C-228/96, cfr. Colectânea de Jurisprudência,
1998, Tomo I, p. 7141. (Veja-se, por esclarecedora, a jurisprudência
que, sobre o ponto, se fixou, entre outros, nos acórdãos de 27-02.02,
processo n.o 26.767 e de 20.03.02, processo n.o 26.775.)
”... Na verdade, a jurisprudência proferida por aquele Tribunal, em
termos do predito reenvio, visto que se destina a definir o sentido dos
respectivos normativos, tem carácter imperativo, em abstracto, dispensando-se, assim, o reenvio, sempre que a questão de interpretação suscitada nos tribunais nacionais tenha sido já objecto de apreciação e
julgamento pelo Tribunal Internacional, já que se não justifica que, a
propósito de cada caso concreto, o Tribunal seja consultado para interpretar disposição legal ou princípio de direito comunitário que não
pode deixar de ter o alcance que o TJCE já antes lhe tenha atribuído,
sobretudo se a decisão for recente, justamente porque aquele carácter
abstracto implica a respectiva generalidade.
Cfr. Mota Campos, Direito Comunitário, vol. II, pág. 436.
Assim, quando a questão é materialmente idêntica a outra já decidida
por aquele tribunal, a título prejudicial, num caso análogo, ou se trata
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de jurisprudência constante, o tribunal nacional, atenta a autoridade
do ali decidido, fica dispensado da consulta, seja de repor a questão
de interpretação perante o mesmo tribunal, como é o caso.”, tal como
se doutrinou no citado acórdão de 27 de Fevereiro de 2002, proferido
no processo n.o 26.767.”
Em face do que exposto fica e de harmonia com a invocada jurisprudência, já perante disposto no art.o 8o, n.o 3, do Código Civil,
acordam os Juízes desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo
em negar provimento ao presente recurso jurisdicional.
Custas pela Recorrente, fixando a procuradoria em 50%.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Emolumentos notariais. Acto relativo a cessão de quotas. Não
inconformidade com normas comunitárias. Taxas. Não
inconstitucionalidade.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Os emolumentos notariais liquidados ao abrigo dos arts.
1o, n.o 2, al. f), e 5o da Tabela de Emolumentos do
Notariado em operação de cessão de quotas não são
incompatíveis com os arts. 10o als. c), e 12o, n.o 1, al.
e), da Directiva 69/335/CEE, do Conselho, de 17.7.69,
na redacção dada pela Directiva 85/303/CEE, do Conselho, de 10.10.85, pelo que os actos respectivos não enfermam de vício de violação de lei.
2 — Os referidos emolumentos tem a natureza de taxa, sendo
marcas significativas da noção o carácter bilateral ou
sinalagmático derivado de aqueles se afirmarem como
pagamentos da prestação por parte do Estado de actos
a que este confere fé pública através de serviços públicos
divisíveis e de forma individualizada e de no conceito
de taxa não se compreender a correspondência entre o
montante da prestação imposta e o custo do bem ou
serviço que constitui a contraprestação do ente público.
3 — Não são, por isso, inconstitucionais as normas que as
criaram.
Recurso no 1545/02-30. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida:
RARA — Indústria e Comércio de Cortiças SA; Relator: Ex.mo
Juiz Conselheiro Dr. Ernâni Figueiredo.
Acordam na 2a Secção do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformado com a sentença do TT de 1a Instância de Aveiro
que julgou procedente a impugnação deduzida por Rara — Indústria
e Comercialização de Cortiça, SA, contra o acto de liquidação de
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emolumentos notariais, por ocasião da celebração de escritura de
cessão de quotas, no valor global de 291.000$00, veio o Representante
da FaPa recorrer concluindo a sustentar que:
- a sentença não teve em consideração a espécie do acto de liquidação, que diz respeito a uma “cessão de quotas” e tal não se
comportar no âmbito da incidência do art. 4o da Directiva 69/355/
CEE;
- a sentença recorrida inverteu os termos da prioridade das questões
de direito a resolver e postergou a questão nuclear da qualificação
dos emolumentos notariais como imposto ou como taxa, no sentido
de poder configurar “direitos com carácter remuneratório” como consta da alínea e) do no 1 do artigo 12.o da mesma Directiva 69/355/CEE;
- não apreciou e decidiu antes sobre a constitucionalidade dos emolumentos notariais liquidados, quer do ponto de vista formal do principio da legalidade, quer sobremodo da sua materialidade porquanto
isso obrigava a dilucidar a natureza jurídica dos emolumentos;
- não pôde determinar se existe ou não violação da Directiva no
pressuposto de que se produziu no caso sub judice qualquer discriminação, dupla tributação ou disparidade que a Directiva tendia a
obviar na prossecução da harmonização das legislações dos Estados
membros;
- não analisou prioritariamente se a Directiva se impunha como
tal no sistema jurídico português, visto que se considera direito derivado comunitário;
- tal como se reconhece no Acórdão do Tribunal Constitucional
os emolumentos são autenticas taxas, ao tempo não sujeitas ao principio da legalidade formal exigível segundo o art. 106o da CRP;
- a sentença é contrária ao direito aplicável e deve ser recomendada
a sua reformulação, considerando a acepção de que os emolumentos
liquidados são taxas e, por isso, configuram “Direitos com carácter
remuneratórios”, nos termos do art. 12o, n.o 1, al. e), da Directiva
no 69/355/CEE e como tal estão excepcionados das imposições indirectas elencadas no art. 10o da mesma Directiva, no sentido final
de ser indeferida a pretendo da impugnante porque os termos da
petição não colhem mérito.
Contra-alegou o recorrido a sustentar o bem fundado da sentença.
O Ex.mo Magistrado do MoPo é de parecer que o julgado deve
ser confirmado, por nele se ter feito boa interpretação e aplicabilidade
da lei, pelo que o recurso não merece provimento.
A sentença recorrida entendeu que conforme decisão do Tribunal
de Justiça em outros casos análogos, já havia esclarecido que o art.
o
12 , n.o 1, al. e), da Directiva 69/335/CEE deveria ser interpretado
no sentido de que direitos cobrados pela celebração de escritura de
cessão de quotas de uma sociedade e cujo montante aumentasse directamente, ainda que com alguns limites na proporção do capital
nominal subscrito não revestiria carácter remuneratório, tal interpretação não suscitou qualquer dúvida que justificasse a sua não imediata
aplicação, verificando-se pois a ilegalidade do acto de liquidação por
desconformidade com a Directiva referida, gozando esta de aplicabilidade directa e sendo invocável pelos particulares perante a sua
jurisdição nacional.
Cumpre decidir.
Face à não impugnação e a não haver lugar à alteração da matéria
de facto fixada no tribunal recorrido, dá-se a mesma como assente
por efeito da remissão imposta nos arts. 713o n.o 6, 726o, 749o e
762o n.o 1 do CPC.
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No recurso interposto pela FaPa e quanto à questão da incompatibilidade das norma do art. 5o da Tabela de Emolumentos do
Notariado com o direito comunitário (Directiva 69/335/CEE do Conselho, na redacção dada pela Directiva 85/303/CEE, do Conselho),
há que seguir o entendimento interpretativo assumido pelo TJCE
no reenvio prejudicial que veio a culminar no Ac. de 21.9.2000 (no
processo C-19/99) (1), em atenção ao carácter vinculativo que o mesmo
apresenta para os tribunais nacionais em matéria de direito comunitário, corolário da obrigatoriedade do reenvio imposto pelo art.
234o do Tratado de Roma (art. 177o na redacção original) (2) e do
primado a atribuir a tal direito.
Sendo que tal carácter não é afastado pela dispensa de novo reenvio,
apenas determinada por economia, na medida em que a anterior
pronúncia assegure uma uniforme aplicação do direito comunitário (3).
Ora, segundo aquele aresto, os emolumentos, como os que estão
em causa no processo, cobrados pela celebração de uma escritura pública
de uma operação abrangida pela directiva, no quadro de uma sistema
que se caracteriza pelo facto de os notários serem funcionários públicos
e de os emolumentos serem, em parte, entregues ao Estado para financiamento das missões deste constitui uma imposição na acepção
desta Directiva.
Os emolumentos devidos pela celebração de uma escritura pública
de aumento do capital social e de modificação do pacto social de uma
sociedade de capitais são, quando constituem uma imposição na acepção
da Directiva 69/335, na redacção que lhe foi dada pela Directiva pela
Directiva 85/303, em princípio, proibidos por força do artigo 10o, al.c),
da Directiva.
E ainda que não têm carácter remuneratório, na acepção do art.12o
n.o 1, alínea e), da directiva uma imposição cobrada pela celebração
de uma escritura pública de aumento do capital social e de modificação
do pacto social de uma sociedade de capitais, como é o caso dos emolumentos em causa, cujo montante aumenta directamente e sem limites
na proporção do capital social subscrito.
Deste contexto resulta que emolumentos notariais. como os liquidados no acto notarial de aumento do capital social e de modificação
do pacto social de uma sociedade de capitais, ao abrigo do art. 1o
n.o 2, al. f) e 5o da Tabela de Emolumentos Notariais, são incompatíveis
com os arts.10o, al. c), e 12o n.o 1, al. e), da Directiva 69/335/CEE,
do Conselho, de 17.7.69, na redacção dada pela Directiva 85/303/CEE,
do Conselho, de 10.10.85, pelo que se torna necessário determinar
se o mesmo ocorre relativamente à operação em causa que é uma
cessão de quotas.
Atendendo ao que se afirma no preâmbulo da Directiva de 69,
aliás sublinhado pelos arestos interpretativos do TJCE, aquela visa
suprimir imposições que incidam sobre reuniões de capitais para além
de um só imposto a recair nos capitais reunidos no âmbito de uma
sociedade, a fim de que não saia perturbada a livre circulação de
capitais no mercado interno da CEE (4).
Ora, na predita cessão de quotas não se verifica aumento do capital
social, o qual permanecerá o mesmo porque inalterado foi o pacto
(1) Assim como no Ac. de 29.9.1999, no proc. C-56/98.
(2) Cf. Ac. deste Tribunal, de 25.10.2000, rec. 25128.
(3) CF. Acs. deste Tribunal, de 7.12.99, rec. 23779, e de 31.10.00, rec. 25174.
(4) Cf. Ac. deste Tribunal de 13.12. 2000, proc. 25545.
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constitutivo cujo elenco de menções compreende precisamente aquele
elemento (art.9o/1/f) do CSCom.),e, assim sendo.
somente poderá derivar do acto em causa, com a entrada de bens
correspondente, mera modificação do património social, que é conceito bem distinto daquele outro de capital social (5).
E que não importa à previsão e objectivos a prosseguir pela interdição de imposições que a Directiva de 69 sujeita os Estados membros, pelo que a liquidação de emolumentos notariais impugnada não
violou a referida Directiva Comunitária. interpretada segundo jurisprudência do TJCF.
Sobrando, então, para conhecer da questão da invocada inconstitucionalidade das normas criadoras dos tributos em causa (art. 5o
da Tabela dos Emolumentos do Notariado, na redacção da Portaria
996/98, de 25.11, editada a coberto do art. 3o do DL 145/85, de 8.5),
que tem recebido contributos de jurisprudência do Tribunal Constitucional, que se seguem de perto (6).
Esta tomada de posição, aliás corroborada por outra dimanada
deste tribunal (7) tem reconhecido aos referidos emolumentos a natureza de taxa, sendo marcas significativas da noção o carácter bilateral
ou sinalagmático derivado de aqueles se afirmarem como pagamentos
da prestação por parte do Estado de actos a que este confere fé
pública através de serviços públicos divisíveis e de forma individualizada e de no conceito de taxa não se compreender a correspondência
entre o montante da prestação imposta e o custo do bem ou serviço
que constitui a contraprestação do ente público.
De tudo isto deriva que as normas da Tabela aludida não enfermam
de inconstitucionalidade por violação de princípio da legalidade tributária, uma vez que as taxas não se incluem na competência da
AR, constituindo competência própria do Governo, podendo ser instituídas por decreto-lei (8).
Termos em que se concede provimento ao recurso da FaPa, se
revoga a sentença recorrida, julgando-se a impugnação improcedente.
Custas pela impugnante na 1a instância e neste tribunal, com procuradoria em 50%.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Ernâni Figueiredo (relator) —
Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Oposição à execução.
(5) Cf., quanto à distinção, Curso de Direito das Sociedades, Pinto Furtado, 1983, p.218.
(6) Cf. Acs do TC, de 17.6.87, em DR de 3.7.87 e Ac no 115 /2002, de 12.3.2002, em
DR, II, de 28.5.2002.
(7) Cf. Acs. do STA, de 20.12.2000, proc. 25545, e de 30.5.2001, proc. 25543.
(8) Ac. do TC de 14.3.90, em BMJ, 395/106.

Doutrina que dimana da decisão:
O arto 169o do CPPT não se refere à suspensão da oposição
à execução mas à suspensão da execução fiscal até à decisão
do pleito, em caso de reclamação graciosa, de impugnação
judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda.
Recurso no 1553/02. Recorrente: José Eduardo Salvado Carmona e
Silva; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro
Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. José Eduardo Salvado Carmona e Silva recorre da sentença que,
no Tribunal Tributário de 1a Instância de Évora indeferiu o requerimento de fls. 48 no qual se solicitava a suspensão da oposição.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) O arto 169o do CPPT aplica-se ao caso em lide.
b) E, mesmo que se não aplicasse, aplicar-se-ia o arto 279o do
CPC.
c) O que sempre redundará na pedida suspensão da instância no
processo de oposição.
O EMMP entende que o recurso merece provimento pois que o
fundamento posto na conclusão a) das alegações procede e tem apoio,
ainda, no arto 213o do CPPT, donde decorre que a oposição é um
apenso do processo de execução fiscal.
Acrescentou, ainda, que igualmente procede o fundamento da conclusão b) porquanto ocorre motivo justificativo de suspensão da instância: se a reclamação, alegadamente deduzida vingar é inútil a lide
de oposição à execução e o arto 137o do CPC consagra o princípio
de economia processual.
2. A decisão recorrida é do seguinte teor:
“Não há qualquer motivo para suspender a oposição nem vemos
que tal seja do interesse do próprio oponente. Com efeito, este parece
confundir a execução fiscal com a oposição. Interesse na suspensão
da primeira, terá com certeza; da segunda, não vemos qual: quanto
mais depressa andar a oposição mais rapidamente lhe poderá ser
dada razão.
De resto, o arto 169o invocado não se refere à oposição, mas naturalmente à suspensão da execução fiscal. E esta deverá ser requerida
no próprio processo de execução no Serviço de Finanças. Quanto
à oposição, seguirá os seus termos normais (é isso que sempre acontece
quando se presta garantia para suspender a execução).”.
3. Continua o recorrente a defender a suspensão da oposição nos
termos do arto 169o do CPPT ou do arto 279o do CPC.
Entende-se, contudo, que a decisão recorrida é de manter.
Com efeito e como na mesma se escreveu não há qualquer motivo
para suspender a oposição o que nem seria do interesse do oponente
pois que a este interessaria a suspensão da execução fiscal e já não
da oposição até porque quanto mais depressa andar a oposição mais
rapidamente lhe poderá ser dada razão.
Acrescentou, ainda, que o arto 169o do CPPT não se refere à oposição mas à suspensão da execução fiscal devendo aquela suspensão
ser requerida no próprio processo de execução, no Serviço de Finanças,
enquanto que a oposição, seguirá os seus termos normais.
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E na verdade este arto 169o do CPPT, reportando-se à suspensão
da execução, refere que a mesma ficará suspensa até à decisão do
pleito em caso de reclamação graciosa, de impugnação judicial ou
recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda desde que tenha sido constituída garantia ou a penhora garanta
a totalidade da quantia exequenda e do acrescido.
Por isso este preceito normativo reporta-se à suspensão da execução
até à decisão do pleito em que se questione a legalidade da dívida
exequenda.
Nada de relevante afirma quanto á suspensão do processo de oposição à execução pois que se este proceder levará até à extinção da
execução e não apenas à sua suspensão.
Do exposto resulta que a suspensão da execução, até à decisão
do pleito, em caso de reclamação graciosa, de impugnação judicial
ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida
exequenda não tem como consequência a suspensão da oposição pois
que na oposição, por regra, nem se pode questionar, como naqueles
outros processos, a legalidade concreta do acto tributário da liquidação
uma vez que a oposição só pode ser instaurada com os fundamentos
constantes do arto 204o do CPPT.
Assim sendo é de confirmar a decisão recorrida que neste sentido
se pronunciou.
4. Termos em que se acorda em negar provimento ao presente
recurso.
Custas pelo recorrente fixando-se em 50% a procuradoria.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — António Pimpão (relator por
vencimento) — Mendes Pimentel — Almeida Lopes (vencido, pois a
procedência da reclamação prejudica o conhecimento da oposição).

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Juros indemnizatórios.
Doutrina que dimana da decisão:
A Fazenda Pública está obrigada, em caso de procedência
de impugnação judicial, à imediata e plena reconstituição
da situação objecto do litígio, incluindo o pagamento de
juros indemnizatórios a partir do termo do prazo da execução
da decisão, se caso disso (erro imputável aos serviços).
Recurso n.o 1624/02-30. Recorrente: AKLER 2 — Compra e Venda
de Imóveis, L.da; Recorrido: Director-Geral dos Registos e Notariado; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
AKELER 2 — Compra e Venda de Imóveis, Lda, com sede na
Rua Castilho, 75, 1o, Lisboa, deduziu impugnação judicial contra o

acto de liquidação de acréscimo de emolumentos notariais e de registo
predial, que pagou, devidos por escritura lavrada em 30.10.98 no
6.o Cartório Notarial de Lisboa. Não pediu juros indemnizatórios.
Por sentença de fls. 158 e seguintes, o Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa anulou a liquidação, mas não condenou em juros
indemnizatórios. Essa sentença transitou em julgado.
Não tendo o julgado sido executado, veio a AKELER 2 requerer
a execução judicial do julgado, pedindo o reembolso da quantia paga,
acrescida de juros indemnizatórios.
Por sentença de fls. 119 e seguintes, o Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa julgou o pedido de execução de julgado procedente
quanto à restituição da quantia anulada (da liquidação) acrescida
de juros de mora legais, mas improcedente quanto ao pedido de juros
indemnizatórios.
Não se conformando com esta sentença, dela foi interposto recurso
para este STA, tendo a recorrente apresentado as suas alegações
de fls. 143 e seguintes, nas quais concluiu que, sendo anulada a liquidação, há lugar à reconstituição da situação actual hipotética, independentemente de não ter requerido os juros indemnizatórios na
impugnação judicial.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o Mo Po emitiu douto parecer nos termos do qual
se deve conceder provimento ao recurso.
Dispensados os vistos cumpre decidir a questão de saber se a decisão
recorrida deve ser confirmada ou reformada.
Esta questão de direito que nos vem posta já foi resolvida várias
vezes por este STA, no sentido de o contribuinte ter direito a juros
indemnizatórios em caso de anulação da liquidação por erro imputável
aos serviços, mesmo que não tenha havido pedido de condenação
no pagamento de juros indemnizatórios.
No domínio de aplicação do Código de Processo Tributário
(arto 24o) entendia-se que só havia direito a juros indemnizatórios
se o contribuinte o tivesse requerido em reclamação graciosa ou processo judicial (cfr. acórdão de 24.3.99, in CTF 396-366).
Noutro aresto deste STA disse-se que se não se aplicasse o arto 24o
do CPT, havia lugar à aplicação do disposto no arto 22o da Constituição
(cfr. acórdão de 5.5.99, in BMJ 487-181).
Depois veio o arto 100o da Lei Geral Tributária estabelecer que
a Administração Tributária está obrigada, em caso de procedência
da impugnação judicial, À IMEDIATA E PLENA RECONSTITUIÇÃO DA LEGALIDADE DO ACTO OU SITUAÇÃO OBJECTO
DE LITÍGIO, COMPREENDENDO O PAGAMENTO DE JUROS
INDEMNIZATÓRIOS, SE FOR CASO DISSO - o que quer dizer,
se houver erro imputável aos serviços -, A PARTIR DO TERMO
DO PRAZO DA EXECUÇÃO DA DECISÃO. Este arto 100o está
regulamentado no arto 61o do CPPT: os juros são devidos a partir
do início do prazo da execução espontânea da decisão judicial
anulatória.
Resulta destas disposições que a recorrente tem direito a juros
indemnizatórios a partir do início do prazo de execução espontânea
da sentença que anulou o acto de liquidação.
No sentido de que a violação do direito comunitário pelo direito
nacional dá direito ao reembolso nos termos gerais, pode ver-se o
acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias de
22.10.98, publicado in CTF 399-319.
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Nos termos do arto 102o, no 2, da LGT, em caso de a sentença
implicar a restituição de tributo já pago, serão devidos juros de mora,
a pedido do contribuinte, a partir dos termos do prazo da sua execução
espontânea.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso e em reformar parcialmente a sentença recorrida,
reconhecendo à recorrente, para além da restituição do tributo cuja
liquidação foi anulada, o direito a juros indemnizatórios a partir do
início do prazo para a execução espontânea da sentença. Os juros
serão contados desde a data do pagamento do tributo até à data
da emissão da nota de crédito.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Recurso per saltum. Matéria de facto. Incompetência do
S.T.A.. Competência do T.C.A.
Doutrina que dimana da decisão:
Questionando-se, nas conclusões do recurso per saltum, matéria de facto, é de concluir pela incompetência, em razão
da hierarquia do S.T.A. e pela competência do T.C.A.
para daquele conhecer.

de notificação à Recorrente para o exercício do direito de audição
prévia (conclusão VI).”
O relator, por despacho de fls. 83, propendeu a declarar este S.T.A.
incompetente para o conhecimento do recurso, porquanto, nas conclusões antes transcritas, se afirmam factos não estabelecidos na decisão recorrida, não tendo, assim aquele por exclusivo fundamento
matéria de direito.
Notificadas as partes para, a este propósito, se pronunciarem, apenas o fez a recorrente, referindo não se opôr ao entendimento do
relator e pedindo, desde logo, a remessa dos autos, ao T.C.A.
O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A. também opinou
pela incompetência deste S.T.A. para o conhecimento do recurso.
Corridos os vistos, cumpre decidir, começando por conhecer da
predita questão.
Do confronto da matéria constante das conclusões atrás transcritas
com a peça recorrida, desde logo resulta que as questões de saber
se à liquidação impugnada foi atribuído um novo número, se foi emitido em nova data, se concedeu novo prazo de pagamento ao contribuinte e se este foi notificado para o exercício do direito de audição
prévia, não foram resolvidas no despacho recorrido.
Tais questões logram enquadramento no domínio factual pois que
não se prendem com a interpretação e aplicação da lei.
Significa isto que o recurso não tem por exclusivo fundamento
matéria de direito.
O que, nos termos do arto 21o, no 4, 32o, no 1, al. b), 35o e 41o,
no 1, al. a), do E.T.A.F. determina a incompetência deste S.T.A. para
o conhecimento do recurso sendo, para tanto, competente, o T.C.A.
Termos em que se acorda em declarar este S.T.A. incompetente,
em razão da hierarquia, este S.T.A. para conhecer do recurso e competente para o efeito o T.C.A., pela Secção de Contencioso Tributário.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 95 euros
e a procuradoria em 50%.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Fonseca Limão (relator) — António Pimpão — Ernâni Figueiredo.

Recurso no 1699/02-30. Recorrente: GUIA - Sociedade de Construções
e Turismo, Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Guia — Sociedade de Construções e Turismo, S.A., inconformada
com o despacho do Mo Juiz do T.T. de 1a instância de Lisboa, que
lhe indeferiu liminarmente a impugnação deduzida, dele interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação
de um quadro conclusivo onde, para além do mais afirma:
“A liquidação adicional em causa é, igualmente, um verdadeiro
acto tributário pela conjugação de outros factores: a existência de
uma actuação da Administração na sua vertente pública, à qual foi
atribuída um novo número, emitido em nova data, e que concede
novo prazo de pagamento ao contribuinte” (conclusão IV).
O contribuinte é duplamente visado, pois, se por um lado é sujeito
a uma liquidação ilegal por parte da Administração Fiscal, por ter
caducado o direito à liquidação e por esta não ter sido precedida

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Questão de facto. Incompetência hierárquica.
Doutrina que dimana da decisão:
Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário de
Ia instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, é o Supremo Tribunal Administrativo
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência ao Tribunal Central Administrativo (2a Secção).
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Recurso n.o 1717/02; Recorrente: Arlindo Martins dos Anjos Henriques; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr.
Vítor Meira.
Acordam, em conferêcnia, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Arlindo Martins dos Anjos Henriques impugnou no Tribunal Tributário de la Instância de Aveiro a liquidação adicional de IVA relativa
ao ano de 1996.
Por sentença do Mmo Juiz daquele Tribunal foi julgada procedente
a excepção peremptória de caducidade do direito de impugnar, sendo
em consequência absolvida a Fazenda Pública do pedido formulado.
Inconformado com tal decisão recorreu o impugnante para este
Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclusões:
A) A Douta decisão, ora recorrida, julgou provada e procedente
excepção peremptória da caducidade do direito de impugnar a decisão
que motivou a liquidação oficiosa de IVA com base em correcção
efectuada e na montante de 170.000$00, relativa ao ano de 1996,
deduzida pela administração pública.
B) Fundamenta-se a recorrida decisão na alegada existência de
elementos juntos aos autos, os quais não provam que tenham sido
facultados ou enviados, com a notificação de 29 de Maio de 1998,
todos os elementos que. fundamentam a impugnada decisão que levou
à liquidação oficiosa de IVA.
C) O Recorrente formulou requerimento à Administração fiscal,
em 25.09.1998, de certidão de fundamentação integral da decisão ajuizada, de resto, ao abrigo do disposto no então art. 22o do CPT, que
mereceu Despacho de indeferimento de 3 de Novembro de 1998.
D) Fundamentação essa que não tinha sido enviada ao Recorrente
no momento da notificação do ”DOCUMENTO DE COBRANÇA
MOD. A” N.o 98029806024508.
E) Desta sorte, o Recorrido Tribunal não terá feito a melhor interpretação e aplicação do disposto no sobredito art. 22o, n.o 2, do
CPT: ”Se o interessado usar da faculdade concedida no número anterior,
o prazo para a reclamação ou impugnação judicial conta-se a partir
da notificação ou da entrega da certidão que tenha sido requerida.”
F) Em boa verdade o Impugnante e Recorrente apresentou atempadamente a presente Impugnação e nos termos do disposto no então
art. 123o do CPT: ”A impugnação será apresentada, sem prejuízo do
disposto no art. 22o, no prazo de 90 dias...”
G) O Recorrente apresentou a sua impugnação dentro dos 90 dias
seguintes à prolação do Despacho do Senhor Chefe de Repartição
de Finanças de 3 de Novembro de 1998, que indeferiu a passagem
da requerida certidão de fundamentação da decisão.
H) Assim e salvo melhor opinião, o início da contagem do prazo
para apresentação da impugnação não fica dependente do deferimento
ou indeferimento do requerimento apresentado, aliás, o Recorrente
não sabia que ia ser indeferida a sua pretensão.
I) O Art. 22o, n.o 2, do CPT tão pouco faz depender aquele prazo
de impugnação do deferimento ou indeferimento do pedido de
certidão.
J) Tanto bastará para concluir pela má-fé da Administração fiscal
ao alegar a intempestividade da impugnação face ao disposto no
art. 123o do C.P.T.”...sem prejuízo do disposto no art. 22o...”.
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L) Tanto mais quanto é certo que se partiu da conclusão para
as premissas: não é possível saber se a certidão vai ou não ser deferida
e é certo que no caso de o ser, o prazo para a impugnação começa
a contar desse deferimento.
M) Mas se não for deferido o pedido de fundamentação da decisão,
só é conhecido esse indeferimento quando for proferido. Logo, não
pode nem deve, salvo o devido respeito e melhor opinião, ser contado
o prazo de impugnação retroactivamente e em violação do disposto
nos arts. 22o e 123o do CPT.
N) Por tudo o que, salvo melhor opinião, deverá ser julgada improcedente, por não provada, a aludida excepção invocada pela administração pública, decretando-se decisão que substitua a recorrida
sentença por outra que dê acolhimento à melhor interpretação e aplicação do disposto nos arts. 22o e 123o do C.P.T. à data de 1998,
com decorrente tempestividade da impugnação apresentada.
Afigurando-se ao relator que as conclusões das alegações de recurso
referiam factos que contrariavam o probatório pelo que poderia este
Supremo Tribunal Administrativo ser incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, foi o recorrente notificado para
se pronunciar, mas nada disse.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido de que se julgasse o Supremo Tribunal Administrativo
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida considerou provados os seguintes factos:
1 - O impugnante, em 25 de Agosto de 1998 solicitou aos Serviços
do imposto sobre o valor acrescentado que, ao abrigo do disposto
no art.o 22o do Código de Processo Tributário lhe fosse facultada
a fundamentação integral da liquidação oficiosa de Imposto sobre
o valor acrescentado no 98060245, de que tomara conhecimento por
via postal, através do documento de cobrança modelo A, que lhe
dera conta de ter de pagar a quantia de 170 000$00, montante liquidado
na sequência de inspecção à contabilidade do Clube Arrifanense, de
que há cópia a fls. 78 e seguintes;
2 - Tal pedido foi indeferido por despacho de 3 de Novembro
de 1998, com fundamento em ter o impugnante sido notificado em
29 de Maio de 1998 dos fundamentos da referida liquidação com
cópia do relatório da Inspecção Tributária que o fundamenta, tendo
o impugnante sido notificado desse despacho em 4 de Novembro
de 1998;
3 - A data limite de pagamento voluntário era 31 de Julho de
1998;
4 - O processo de impugnação teve início em 31 de Dezembro
de 1998.
Logra prioridade de apreciação a questão prévia suscitada.
Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário
e 32o no 1, alínea b), do ETAF este Supremo Tribunal apenas conhece
dos recursos dos tribunais tributários de 1a Instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito. Conforme este Tribunal tem vindo
a decidir em inúmeros acórdãos, na esteira do ensinamento do Prof.
Manuel de Andrade de que a competência se afere pelo quid disputatum e não pelo quid decisum, para a determinação da competência
do tribunal não importa saber se a matéria invocada releva ou não
para a decisão do recurso por a questão da competência ter de ser
previamente resolvida.
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Nas alegações da recorrente e respectivas conclusões que acima
se transcreveram sustenta a recorrente:
- que formulou requerimento à Administração Fiscal em 25 de
Setembro de 1998 de certidão da fundamentação integral da decisão
ajuizada [alínea C)];
- que a fundamentação não lhe tinha sido enviada no momento
da notificação do documento de cobrança [alínea D)].
Ora o que consta do probatório é que o pedido da fundamentação
integral feito aos Serviços do imposto sobre o valor acrescentado
em 25 de Agosto de 1998 e que o impugnante tinha sido notificado
dos fundamentos da liquidação em 29 de Maio de 1998. Constata-se
pois uma divergência factual entre o alegado no recurso e o constante
do probatório. Daí ter de concluir-se que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, o que determina a incompetência
hierárquica do Tribunal para dele conhecer.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência
ao Tribunal Central Administrativo Custas pela recorrente, fixando
em 100 euros a taxa de justiça e em 40% a procuradoria.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Recurso de contra-ordenação. Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos (não constantes do probatório) é competente para
dele conhecer o Tribunal Central Administrativo e não
o STA, independentemente do relevo de tais factos na
solução jurídica.
II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.
Recurso n.o 1728/02-30, em que e recorrente Manuel Rodrigues dos
Santos, Lda., recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator Ex.m0
Juiz Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, Lda., com sede na
Praça Prof. Egas Moniz, 29, Santarém, arguida em processo de contra-ordenação, foi condenada na coima de Esc. 200.000$00.

Inconformada com tal decisão, interpôs recurso para o Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Santarém.
O M.mo Juiz daquele Tribunal negou provimento ao recurso.
De novo inconformada, a impugnante trouxe recurso para este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas
alegações de recurso:
1) A recorrente agiu sem culpa;
2) A Fazenda Nacional não teve qualquer prejuízo;
3) A escrita da recorrente reflecte concretamente todos os factos
e lançamentos de rendimentos e custos;
4) A coima aplicada é exagerada.
Não houve contra-alegações.
Foi dada vista ao MP.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2.-Importa liminarmente decidir uma questão prévia, que tem a
ver com a competência hierárquica deste Supremo Tribunal.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria (vide arts. 101o e 102o do C. P. Civil, 45o do CPT, 5o do ETAF,
e 2o e 3o da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação e
julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.
Vejamos então.
Dispõe o art. 32o, al. b), do ETAF:
”Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
(. . .);
”b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários
de Ia Instância com exclusivo fundamento em matéria de direito.”
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria
de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto,
não será este Supremo Tribunal o competente mas sim a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face
ao disposto no art. 41o, n.o 1, al. a), do ETAF.
Vejamos então.
É inequívoco que nas 3 primeiras conclusões das alegações de recurso - nomeadamente na 3a - se contém um acervo de afirmações
de facto, não estabelecidas na decisão recorrida (aliás omissa no tocante à fixação da matéria de facto).
Daqui decorre que há efectivamente matéria de facto a apreciar
no recurso.
Do exposto, é legítimo pois concluir-se que o recurso versa também
matéria de facto.
E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo
quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.
Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Central Administrativo, face aos normativos legais atrás
citados.
3 - Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso
interposto.
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Custas pelos recorrentes, fixando-se a taxa de justiça em E 120
e a procuradoria em 50%.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor
Meira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IRS. Proventos resultantes da venda de lotes de terreno. Escritura pública de que consta preço inferior ao considerado
pelo fisco. Artigo 39o da Lei Geral Tributária.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O artigo 39o da Lei Geral Tributária não impede a Administração Fiscal de, perante uma escritura pública da
qual consta determinado preço de venda, tributar em IRS
o correspondente provento, considerando, por presunção,
um preço superior ao declarado.
2 — Aquela disposição legal não impõe à Administração que,
para assim proceder, obtenha a declaração judicial de
nulidade do negócio jurídico simulado, porque constante
de escritura pública, pois a mera simulação do preço
não é causa da nulidade de tal negócio, não existem,
no caso, dois negócios, um real e outro simulado, e o
Fisco pode recorrer a métodos presuntivos, quando a lei
lho autorize.
Recurso no 1757/02. Recorrente: Manuel Veríssimo Pinheiro Rodrigues; Recorrida: Fazenda Pública; Realtor: Ex.mo Juiz Conselheiro
Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. MANUEL VERÍSSIMO PINHEIRO RODRIGUES, residente
no Porto, recorre da sentença da M.ma Juíza da 2a Secção do 2o
Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto que julgou
improcedente a impugnação da liquidação adicional de imposto sobre
o rendimento das pessoas singulares (IRS) relativo aos anos de 1986
e 1987.
Formula as seguintes conclusões:
“A)
Os pressupostos definidos na lei para a utilização de métodos indirectos não se confundem com a previsão do no 2 do art. 39.o da
LGT.
B)
A ressalva feita no art.o 39.o, no 2, da LGT só é aplicável àqueles
casos, de que é exemplo o art.o 57.o do CIMSISD, em que a lei

prevê expressamente a possibilidade de correcção da matéria tributável
em caso de simulação.
C)
O art.o 39.o, no 2, é aplicável aos casos em que a administração
fiscal considere simulado preço constante de documento autêntico
de que conste negócio jurídico, como é o caso das escrituras de compra
e venda de lotes de terrenos
D)
De acordo com este preceito legal, a administração fiscal só poderia
considerar como proveitos valores diferentes dos constantes das escrituras de compra e venda depois de proferida sentença judicial que
conhecesse da simulação
E)
A douta sentença sob recurso, ao julgar improcedente a impugnação
com esse fundamento, violou o referido preceito legal.
F)
A douta sentença, ao considerar que os rendimentos derivados da
venda de lotes de terrenos para construção resultantes de loteamento
feito em comum por vários proprietários estão sujeitos a IRS e não
a IRC violou o preceituado nos arts. 14.o, no 1, e 18.o do CIRS conjugadamente com o art.o 2.o, no 1, al. B), do CIRC, nas redacções
vigentes nos períodos a que respeitam as liquidações impugnadas”.
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal não
emitiu parecer no prazo conferido pela lei.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. A decisão impugnada fixou a factualidade seguinte:
“Ao impugnante foram efectuadas liquidações adicionais em sede
de IRS de 1996 e 1997, de acordo com a nota de fundamentação
cuja cópia faz fls. 67 a 84 dos autos e que aqui nos dispensamos
de reproduzir dada a sua extensão.
Notificado da fixação do rendimento colectável, o impugnante reclamou para a comissão de revisão, tendo a reclamação sido indeferida.”
3.1. Foi efectuada ao recorrente liquidação adicional de IRS, relativamente aos anos de 1996 e 1997, e a rendimentos obtidos mediante
a venda de lotes de terreno de que era comproprietário.
Impugnando, o agora recorrente apontou ao acto tributário vício
de forma por falta de fundamentação, e vícios de violação de lei,
por inexistir facto tributário, por haver erro na fixação da matéria
colectável, e por ter sido violado o artigo 39o da Lei Geral Tributária
(LGT).
Todos estes vícios a sentença recorrida apreciou, concluindo pela
não verificação de qualquer deles, por isso que julgou improcedente
a impugnação.
É contra o assim decidido que se insurge o impugnante, mediante
o presente recurso jurisdicional, abandonando, agora, a invocação
dos vícios de forma e o erro na quantificação da matéria colectável,
mas continuando a sustentar que ocorreu violação do disposto no
artigo 39o da LGT, e que não há facto tributário, achando-se os rendimentos em causa sujeitos, não a IRS, mas a IRC (imposto sobre
o rendimento das pessoas colectivas).
A sentença recorrida incorreu, pois, no entender do recorrente,
em erro de julgamento, ao não reconhecer que foi desrespeitado aquele artigo 39o, e que inexiste facto tributário.
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Assim se recorta o âmbito e objecto do presente recurso jurisdicional.
3.2. Comecemos pela questão atinente ao artigo 39o da LGT, que
assim dispõe:
“1. Em caso de simulação de negócio jurídico, a tributação recai
sobre o negócio jurídico real e não sobre o negócio jurídico simulado.
2. Sem prejuízo dos poderes de correcção da matéria tributável
legalmente atribuídos à administração tributária, a tributação do negócio jurídico real constante de documento autêntico depende de
decisão judicial que declare a sua nulidade”.
Segundo o recorrente, a norma transcrita impede que a Administração Fiscal considere - conforme, no caso, considerou - “como
proveitos valores diferentes dos constantes das escrituras de compra
e venda” antes “de proferida sentença judicial que conhecesse da
simulação”.
Mas não tem razão.
O seu entendimento assenta na última parte do no 2 do artigo
em análise, aonde se diz que “a tributação do negócio jurídico real
constante de documento autêntico depende de decisão judicial que
declare a sua nulidade”.
Lido, isoladamente, este segmento da norma, as coisas aparentam
estar aí configuradas como diz o recorrente: constando um dado negócio jurídico de documento autêntico, mas sendo ele simulado, e
havendo, por detrás, o negócio real, a Administração Fiscal, para
tributar este último (como parece impor o no 1 do mesmo artigo),
tem, antes, que obter a declaração judicial de nulidade daquele primeiro negócio.
Mas importa não esquecer a primeira parte do falado no 2, aonde
se diz que o que segue (a dependência da tributação do negócio
real da declaração judicial de nulidade do negócio constante de documento autêntico) é estatuído “sem prejuízo dos poderes de correcção da matéria tributável legalmente atribuídos à administração
tributária”.
Poderes que, no caso do IRS, são conferidos pelos artigos 90o e
74o, no 3, da mesma LGT, e 38o, no 1, do Código do IRS (CIRS),
como apontou a sentença recorrida.
De resto, já assim era na vigência do Código de Processo Tributário
(CPT), cujo artigo 32o, no 1, dispunha que “os actos ou negócios
jurídicos nulos ou anuláveis constantes de documentos autênticos produzem os correspondentes efeitos jurídico-tributários enquanto não
houver decisão judicial a declará-los nulos ou anulá-los, salvo as excepções expressamente previstas nas leis tributárias”.
Ou seja, o fisco não pode ignorar os negócios jurídicos fiscalmente
relevantes que constem de documento autêntico, pretextando a sua
nulidade ou anulabilidade, enquanto tal não for judicialmente declarado. Tem, pois, que os considerar e retirar deles as consequências
fiscais que couberem. O que não obsta a que possa, nos termos da
lei, introduzir as correcções que couberem à matéria tributável, socorrendo-se, se for caso disso, de métodos presuntivos.
E, se assim era enquanto vigorou o CPT, não deixou de o ser
com a entrada em vigor da LGT.
Também no artigo 39o deste diploma se dispõe, no seu no 1, aplicando, de resto, os princípios gerais do inquisitório e da descoberta
da verdade material, que a tributação não incide sobre a aparência,
mas sobre a realidade. Todavia, quando o negócio jurídico esteja
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reduzido a documento autêntico, o real subjacente, encoberto pelo
simulado (este, revelado pelo documento), não pode ser tributado
sem que os tribunais declarem a nulidade do negócio simulado. Com
a excepção da primeira parte do no 2 do artigo 39o da LGT, ou
seja, “sem prejuízo dos poderes de correcção da matéria tributável
legalmente atribuídos à administração tributária”.
O que vale por dizer que esta não pode ignorar o negócio que
consta de documento autêntico só porque o entende simulado; nem
pode tributar outro, que cuide real. O que se lhe admite é, só, que,
atendendo, sempre, ao negócio que consta do documento autêntico,
corrija a matéria colectável dele resultante, se tanto lhe permitir a
lei.
Foi o que, no caso, aconteceu. O negócio jurídico tributado é o
que consta do documento autêntico em causa, que a Administração
Fiscal não disse ser simulado. O que fez foi, apenas, corrigir a matéria
tributável declarada, presumindo uma que é superior à que resulta
do que desse documento consta. Mas sem que tenha tributado outro
negócio que não o que consta do dito documento.
A simulação do preço (e outra aqui não é aventada) não é uma
simulação absoluta, mas tão-só, relativa. Na simulação absoluta só
há o negócio simulado, ou seja, não há nenhum negócio real. Por
isso, a nulidade do negócio é absoluta. Mas na simulação relativa
ou há o negócio aparente (ainda que um ou vários dos seus elementos
possam não ser reais), ou um negócio distinto, dissimulado, latente,
oculto, por detrás do ostensivo, fictício. Por isso, a nulidade não é
absoluta, valendo o negócio dissimulado, desde que estejam satisfeitos
os requisitos da sua validade, se não enfermar de vício formal (vd.
o artigo 241o do Código Civil).
Ora, a simulação relativa, limitada ao preço da compra e venda,
não é bastante para tornar nulo o negócio, face ao disposto no referido
artigo. Ou seja, ainda que o preço declarado não seja o real, não
deixa de existir um negócio jurídico, a compra e venda que transparece
da escritura pública - e esse foi o negócio aqui tomado como facto
tributário.
Numa palavra, a Administração Fiscal não tinha que obter uma
declaração de nulidade da compra e venda titulada para a tributar,
pois nunca questionou a existência e validade do negócio, apenas
entendeu que um dos seus elementos, o preço, não era o que declarado
fora na escritura pública.
De resto, mal se compreenderia que, consagrando a LGT a presunção de veracidade das declarações dos contribuintes apresentadas
à Administração Fiscal, e nem por isso lhe proibindo o recurso a
métodos presuntivos (artigo 75o), atribuísse às declarações prestadas
perante outro oficial público o notário valor superior, tal que a Administração ficasse manietada, dependente da obtenção de uma declaração judicial de nulidade. Não se vislumbra razão para conferir
maior força à declaração feita perante um notário do que àquela
que é produzida perante a Administração Fiscal.
Improcedem, pois, as conclusões A) a E).
3.3. A outra questão que no recurso se nos coloca salda-se na
“inexistência de facto tributário na esfera jurídica do impugnante e
ora recorrente”.
Defende o recorrente que os ganhos obtidos com o loteamento
aqui em causa não são individualmente imputáveis aos co-proprietários
em que se inclui, mas ao seu conjunto, constituídos em associação
informal e, por isso, sujeitos a IRC e não a IRS.
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A sentença, ao divergir deste entendimento, terá desrespeitado os
artigos 14o, no 1, e 18o do CIRS conjugados com o 2o, no 1, alínea b),
do Código do IRC (CIRC).
Do relatório da fiscalização que a sentença deu por reproduzido
extrai-se que o recorrente e outros venderam, após terem procedido
ao respectivo loteamento, terrenos de que eram co-proprietários, sem
declararem o rendimento assim obtido, para efeitos de IRS.
A Administração Fiscal considerou que “a venda de terrenos precedida de uma operação de loteamento, na medida em que pressupõe
uma prática intencional de actos de valorização dos mesmos, configura
uma actividade de natureza comercial (CAE 70.000) sendo os rendimentos resultantes susceptíveis de sujeição a IRS no âmbito da
categoria C, conforme estabelecido na alínea e) do no 1 do artigo
4o do CIRS”. E, assim, procedeu “à imputação aos co-proprietários
em causa dos rendimentos apurados na proporção da sua parte, nos
termos do artigo 18o do mesmo Código”. Imputação de que resultou,
para o recorrente, que lhe fosse fixado, na categoria C, um rendimento
de 952.135$00 no ano de 1996 e de 938.625$00 no ano de 1997.
A tese do recorrente assenta na existência de uma “associação
informal” em que se teriam constituído os co-proprietários, entre os
quais se inclui.
Mas nada, na sentença, aponta nesse sentido, sendo certo que a
existência de uma tal associação, ou sociedade, implica a formulação
de juízos sobre matéria de facto a que este Tribunal não está autorizado, pois só conhece de matéria de direito, face ao estatuído
no no 4 do artigo 21o do Estatuto dos Tribunais Administrativos e
Fiscais.
Ao que acresce que os ganhos aqui em causa não constituem uma
mais-valia - ganho fortuito, trazido pelo vento -, mas um proveito
resultante de uma actividade de valorização do terreno desenvolvida
pelo recorrente e consortes, ao loteá-lo, enquadrando-se, pois, na
alínea e) do no 1 do artigo 4o do CIRS.
Improcede, por isso, também, a conclusão F).
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença impugnada.
Custas a cargo do recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) —
Brandão de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IVA. Transacções intracomunitárias.
Doutrina que dimana da decisão:
Nos termos do arto 14o, al. a), do RITI - Regime do IVA
nas Transacções Intracomunitárias - aprovado pelo arto 4o
do DL 290/92, de 28-12, estão isentas de imposto sobre

o valor acrescentado as transmissões de bens efectuadas
por um sujeito passivo que se encontre abrangido, no país
de origem, por um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens, em que o adquirente seja uma
pessoa singular ou colectiva registada para efeitos do IVA
noutro Estado membro, que este utilize o respectivo número
de identificação para efectuar a aquisição e o mesmo se
encontre abrangido por um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens nesse outro Estado membro.
Recurso no 1772/02. Recorrente: Imporaudio, Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. António José
Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Imporaudio, L.da, recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto julgou improcedente a impugnação
da liquidação adicional de IVA.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1 - Vem o presente recurso interposto da sentença de fls. 47/54,
que julgou improcedente por não provada, a impugnação da liquidação
adicional, em IVA, ano de 1994, no montante de Esc. 8.004.414$00.
2 - A questão a decidir no presente recurso pode resumir-se assim:
Tendo a recorrente efectuado transmissões intracomunitárias e
transportado os bens para o Estado membro constante na fotocópia
do número de identificação fiscal, se não se assegurar da qualidade
do sujeito passivo do adquirente, não se encontra abrangida pela isenção prevista no art.o 14o do RITI?
3 - A Recorrente sustentou (e sustenta) que a transmissão por
si efectuada tem enquadramento no disposto no art.o 14o do RITI,
visto que os bens por si vendidos foram entregues em Espanha, adquiridos por uma empresa com sede nesse país, a qual apresentou
o número fiscal do país de origem, o qual costa das facturas.
4 - Posição diferente é a da sentença recorrida que julgou ser legal
a liquidação efectuada, uma vez que a Recorrente deveria assegurar-se
da qualidade de sujeito passivo do adquirente no outro Estado, só
assim se enquadrando no art.o 14o do RITI.
5 - E julgou também que na dúvida, deveria a Recorrente ter liquidado o IVA à sua cliente espanhola, podendo esta mais tarde
deduzi-lo no país do destino da mercadoria.
6 - Sinceramente se pensa que a razão não está com a sentença
recorrida.
7 - Em primeiro lugar porque os bens foram entregues em Espanha
(Estado membro);
8 - Foram adquiridos por uma empresa com sede nesse País;
9 - Que apresentou o número fiscal do país de origem, que passou
a constar nas respectivas facturas.
10 - Ora a emissão do cartão de Identificação Fiscal, por parte
da Autoridade Fiscal Espanhola, faz presumir o seu registo na respectiva Administração Fiscal.
11 - Ora, tendo os bens sido adquiridos e enviados para a sociedade
com tal identificação fiscal, estão assim reunidos os pressupostos do
art.o 14o do RITI.
12

354
12 - Sendo, aliás este o objectivo de todas as orientações do Regime
do IVA nas transacções intracomunitárias.
13 - E sendo nas transmissões intracomunitárias a regra da tributação no destino, a empresa espanhola deveria ter liquidado o IVA
que seria dedutível imediata e integralmente, pelo que não suportaria
qualquer ónus fiscal na operação de aquisição.
14 - Pelo que tendo a recorrente, efectuado efectivamente uma
transmissão intracomunitária, não deve ser penalizada, procedendo
o estado português à liquidação de IVA das transmissões dos bens
para Espanha, quando esta operação se encontrava isenta pelo art.o
14o do RITI.
15 - Quem poderá eventualmente estar em falta é a empresa espanhola, não devendo responsabilizar-se a empresa Portuguesa, que
cumpriu e declarou todas as obrigações fiscais.
16 - Em segundo lugar, a razão não está com a douta sentença
recorrida, quando afirma que na dúvida deveria ter liquidado IVA,
deduzindo depois mais tarde no país do destino da mercadoria.
17 - Facto que só será possível quando estiver realizado em pleno
o mercado comum europeu.
18 - Por tudo o exposto só se poderá concluir pela ilegalidade
da liquidação adicional de IVA, por violação do art.o 14o do RITI.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pela argumentação constante da decisão recorrida acrescentando que tendo
o adquirente número de identificação fiscal é de presumir o seu registo
na Administração Fiscal mas daí não se pode concluir que seja uma
pessoa registada para efeitos de IVA em outro Estado membro e
aí se encontre abrangido por um regime de tributação das aquisições
intracomunitárias de bens tal como o exige o arto 14o do RITI pois
que a indicação, por parte do adquirente dos bens, do respectivo
número de identificação fiscal, para efeitos de IVA, ao abrigo da
qual a aquisição é efectuada é um elemento fundamental para que
se verifique aquela isenção.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
1 - A impugnante foi objecto de fiscalização tributária efectuada
pelos SPIT;
1.1 - na sequência daquela acção inspectiva foram efectuadas correcções técnicas no valor de 8.004.414$00;
1.2 - em resultado das ditas correcções foi emitida a liquidação
adicional de IVA no 98050908, de 13/04/98, no montante de
8.004.414$00, ora impugnado;
1.3 - na base daquela liquidação esteve o facto de os Serviços de
Fiscalização terem observado que:
a) a impugnante, no ano de 1994, efectuou transmissões intracomunitárias de bens com destino à empresa “D P IMPORT, SL.”,
com sede em Espanha;
b) consultado o sistema informático das relações intracomunitárias
de bens, “VIES”, verificou-se que o NIPC da empresa espanhola,
não se encontrava registado no cadastro;
c) notificada a impugnante para apresentar fotocópia da declaração
emitida pelos Serviços de Inspecção Tributária de Espanha, onde constasse o NIPC da empresa referida em a), à data de início da sua
actividade e se a mesma se encontrava ou não em actividade, aquela
não deu cumprimento a tal notificação;
1.4 - em virtude da matéria contida em 1.3, os Serviços de fiscalização não consideraram as referidas transmissões como transmis-
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sões intracomunitárias de bens, dado que estas não se enquadravam
no disposto no arto 14o do RITI - fls. 59-60 do apenso;
2 - inconformada com a liquidação referida em 1.2 a impugnante,
em 28/09/99, apresentou a reclamação graciosa apensa;
3 - esta reclamação foi indeferida por ter sido entendido que: o
arto 14o do RITI impõe que as transmissões intracomunitárias de
bens efectuadas por um sujeito passivo para outro Estado membro
só serão isentas desde que o adquirente satisfaça determinadas
condições:
a) - seja uma pessoa singular ou colectiva devidamente registada
para efeitos de IVA;
b) - tenha utilizado o respectivo número de identificação para efectuar a aquisição;
c) - se encontre abrangido por um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens; e,
d) - quando os sujeitos passivos intervêm na qualidade de adquirentes de bens intracomunitários, têm a obrigação de;
e) - comunicar ao seu fornecedor no outro Estado membro o seu
NIF, que virá mencionado na respectiva factura emitida pelo vendedor;
f) - liquidar o imposto correspondente à taxa em vigor e declará-lo,
exigências estas que os Serviços de Fiscalização procuraram, em vão,
junto da impugnante;
- esta apenas provou que determinados bens (cassetes) foram expedidos ou transportados a partir de Portugal com destino a Espanha,
não tendo demonstrado que o adquirente (empresa espanhola) se
encontrava nas condições atrás mencionadas - cfr. o teor do parecer
e despacho de fls.71-72 do apenso, que aqui se dá por reproduzido
para todos os efeitos.
3.1. E perante os factos enunciados a sentença recorrido manteve
a liquidação julgando improcedente a impugnação uma vez que a
ora recorrente não se certificou de que o adquirente dos bens era
um sujeito passivo registado em IVA no país de destino da mercadoria
(no caso concreto em Espanha).
É que, de acordo com a sentença em apreciação, todos os sujeitos
passivos que efectuem transacções intracomunitárias, devem (para
além de solicitar aos seus clientes comunitários o respectivo no de
registo em IVA), assegurar-se da qualidade de sujeito passivo identificado, ou não, do adquirente no outro Estado membro, uma vez
que, nos termos do arto 14o, a operação só será isenta se este for
uma pessoa singular ou colectiva registada para efeitos de IVA nesse
outro Estado membro - arts. 14o, 23o, 28o e 31o do RITI.
Devem, ainda, os intervenientes das transacções mencionar nas respectivas facturas ou documentos equivalentes, bem como no anexo
recapitulativo a que se referem os arts. 23o, al. c), e 31o, o seu próprio
NIF e o do adquirente sendo certo que a recorrente não observou
este procedimento.
Acrescentou a sentença em apreciação que, na dúvida, a impugnante
deveria ter liquidado à sua cliente espanhola o IVA correspondente
às transacções efectuadas, podendo esta mais tarde deduzi-lo no país
do destino da mercadoria, o que não sucedeu.
Concluiu a sentença em apreciação que a recorrente não liquidou
o imposto e não demonstrou que não tinha obrigação legal de o
fazer por se tratar de transacções isentas de acordo com o arto 14o
do RITI pelo que manteve a liquidação do imposto impugnado.
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3.2. Importa averiguar se, como sustenta a recorrente, tendo “efectuado efectivamente” uma transmissão intracomunitária para Espanha
estava a mesma isenta de IVA nos termos do art.o 14o do RITI.
Com efeito a recorrente continua a defender a ilegalidade das correcções técnicas efectuadas pelos SPIT pois que, na sua perspectiva,
as transacções intracomunitárias de bens efectuadas em 1994 se encontravam isentas de IVA, nos termos do arto 14o do RITI.
É que, segundo a recorrente, a questionada transmissão cairia no
âmbito do citado arto 14o do RITI uma vez que os bens foram entregues
em Espanha a uma empresa com sede em Espanha, que apresentou
o número fiscal do País de destino não competindo à ora recorrente
averiguar da veracidade dos elementos que lhe foram apresentados.
Na situação concreta dos presentes autos estamos perante uma
aquisição intracomunitária de bens à qual se aplicam as normas constantes do RITI - Regime do IVA nas Transacções Intracomunitárias — aprovado pelo arto 4o do DL 290/92, de 28-12.
Nos termos do seu arto 14o, al. a), estão isentas do imposto “as
transmissões de bens efectuadas por um sujeito passivo dos referidos
na alínea a) do no 1 do arto 2o, expedidos ou transportados pelo
vendedor, pelo adquirente ou por conta destes a partir do território
nacional para outro Estado membro com destino ao adquirente, quando este seja uma pessoa singular ou colectiva registada para efeitos
de IVA nesse outro Estado membro, que tenha utilizado o respectivo
número de identificação para efectuar a aquisição e aí se encontre
abrangido por um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens”.
Deste preceito normativo resulta que só serão isentas de IVA as
transmissões de bens efectuadas por um sujeito passivo para outro
Estado membro, desde que:
1 - a transmissão de bens seja efectuada por um sujeito passivo
dos referidos na alínea a) do no 2 do arto 2o, isto é que se encontre
abrangido no país de origem por um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens;
2 - o adquirente seja uma pessoa singular ou colectiva registada
para efeitos do IVA noutro Estado membro;
3 - o adquirente utilize o respectivo número de identificação para
efectuar a aquisição;
4 - e se encontre abrangido por um regime de tributação das aquisições intracomunitárias de bens nesse outro Estado membro.
E nesta nova disciplina assume particular importância o número
de identificação fiscal do registo em IVA o qual constitui elemento
preponderante para a isenção do imposto nas transacções intracomunitárias e respectiva fiscalização conforme resulta dos arts. 28o,
no 5, 23o, al. c), e 31o do RITI.
E desta importância nos dá nota, como se escreve na sentença
recorrida, o preâmbulo do DL. no 290/92 quando nele se escreve
que “uma peça importante do sistema de controlo do regime transitório são as novas obrigações acessórias dos sujeitos passivos, previstas na directiva e vertidas para o Regime do IVA nas Transacções
Intracomunitárias” das quais cabe realçar, pela sua importância decisiva no controlo fiscal, a obrigação, para os sujeitos passivos que
efectuem transmissões de bens para outros países da CE, de recolher
o número de identificação fiscal dos adquirentes, para efeitos de IVA,
nos países de destino das mercadorias e a de juntar à declaração
periódica um “anexo recapitulativo” contendo o valor das transmissões
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efectuadas e os números de identificação dos adquirentes pois que
“a cooperação entre as administrações fiscais será certamente o factor
decisivo para garantir que a abolição dos controlos alfandegários com
ganhos importantes no custo administrativo das transacções se não
vai traduzir em aumento de evasão e de fraude, conseguindo-se antes
uma melhor exploração das potencialidades do mercado alargado”.
É nesta perspectiva que se enquadra a exigência do mencionado
arto 28o, n.o 5, do RITI, ao estabelecer que as facturas ou documentos
equivalentes referentes às aquisições e transmissões intracomunitárias
deverão, ainda, conter, para além dos elementos referidos no no 5
do arto 35o do CIVA, o número de identificação fiscal do sujeito
passivo do imposto, precedido do prefixo “PT”, e o número de identificação para efeitos do imposto sobre o valor acrescentado do destinatário ou adquirente, que deve incluir o prefixo do Estado membro
que o atribuiu, conforme á norma internacional código ISSO - 3166
alfa 2, bem como o local de destino dos bens”.
Deste preceito resulta a exigência de que da factura ou documento
equivalente constem os prefixos que permitam identificar os Estados
membros que atribuíram os números do IVA de cada um dos sujeitos
passivos intervenientes na operação.
E este conjunto de preceitos normativos pretende identificar com
facilidade e segurança o Estado membro onde as transmissões de
bens devem ser tributadas de forma a assegurar a tributação com
segurança e facilidade no país do destino nas trocas intracomunitárias
para o que a lei exige que o adquirente seja um sujeito passivo registado
em IVA no país do destino dos bens.
Concorda-se, por isso, com a afirmação da sentença recorrida de
que “o número de identificação fiscal do registo em IVA, que tem
como principal função garantir o controlo fiscal das transacções efectuadas entre os sujeitos passivos no seio da comunidade europeia,
constitui um elemento indispensável (e não apenas acessório) para
que se efective a isenção do imposto nas ditas transmissões intracomunitárias” pelo que “os sujeitos passivos que efectuem transacções
intracomunitárias, devem, (para além de solicitar aos seus clientes
comunitários o respectivo no de registo em IVA), assegurar-se da
qualidade de sujeito passivo identificado, ou não, do adquirente no
outro Estado membro, uma vez que, nos termos do arto 14o, a operação
só será isenta se este for uma pessoa singular ou colectiva registada
para efeitos de IVA nesse outro Estado membro” nos termos dos
arts. 14o, 23o, 28o e 31o do RITI.
Do exposto resulta que não tendo a recorrente cuidado de solicitar
ao seu cliente comunitário o respectivo no de registo em IVA e não
o tendo mencionado na respectiva factura não pode deixar de manter-se a sentença recorrida que não anulou a liquidação aqui
impugnada.
Assim sendo o recurso não merece provimento.
4. Termos em que se acorda em negar provimento ao presente
recurso confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente fixando-se em 50% a procuradoria.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes.
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Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Taxas» relativas a reclamos luminosos. Reclamos instalados
em prédios urbanos.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Os tributos denominados «taxas» cobrados pela Câmara
Municipal de Lisboa relativamente a instalação de reclamos em prédios urbanos são, à face da Constituição,
de qualificar como impostos.
2 — Como assim, a sua criação através de diploma não legislativo e não emitido pela Assembleia da República
ou pelo Governo devidamente credenciado viola o preceituado nos artigos 106o, n.o 2, e 168o, n.o 1, al. i),
da CRP, versão de 1982.
Recurso n.o 1930/02-30, em que são recorrente a PORTIS — Hotéis
Portuguesa, S. A., recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator
o Ex.mo Juiz Cons. Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
PORTIS — HOTÉIS PORTUGUESES, SA, com sede no lugar
de Chãs, freguesia de S. Pedro da Afurada - Vila Nova de Gaia,
inconformada com a sentença do 5o Juízo do TT de 1a Instância
de Lisboa que julgou improcedente esta impugnação judicial, por
si deduzida contra liquidações de taxa de publicidade efectuadas pela
Câmara Municipal de Lisboa, em 1.III.2001 e 1.IV.2001, vem até
nós, rematando a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
- A inconstitucionalidade das quantias liquidadas pela CML à ora
Rct. a título de taxas de publicidade é o fundamento da impugnação
bem como do presente recurso;
- Uma taxa é um preço autoritariamente estabelecido, pago pela
utilização individual de bens semi-públicos, sendo a sua contrapartida
uma actividade do Estado ou de outro ente público;
- As tarifas (taxas) cobradas pelos municípios apenas são devidas
se resultarem de uma efectiva prestação de serviços pelo município;
- A distinção entre taxa e imposto consiste fundamentalmente no
carácter sinalagmático da primeira;
- Este carácter sinalagmático ou reciprocidade não se verifica no
caso em apreço;
- Neste não se verifica a remoção de um obstáculo jurídico ao
exercício de determinadas actividades por parte dos particulares;
- Os suportes publicitários utilizados pela recorrente não ocupam
a via pública, não se verificando a necessidade de levantamento de
qualquer obstáculo jurídico ao exercício da sua actividade;
- Como tal, o tributo liquidado e cobrado pela CM de Lisboa deixa
de se configurar como taxa e passa a assumir contornos de verdadeiro
imposto;
- A receita em causa foi criada por deliberação da Assembleia
Municipal de Lisboa que, ao estabelecer um verdadeiro imposto, é
nula;

- O montante liquidado e cobrado pela CM de Lisboa a título
de ”taxa de publicidade” não é devido, por ser aquele acto de liquidação ilegítimo, dada a ilegalidade e inconstitucional idade do
preceito de que resulta a criação da receita respectiva - as normas
da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais que estabelecem
o pagamento da taxa referida;
- A criação de impostos é matéria da reserva relativa de competência
legislativa da Assembleia da República;
- Tendo, assim, sido violados os artigos 165o e 103o, n.o 3, da CRP;
- O acto em causa viola frontalmente os princípios da legalidade,
da justiça e da proporcionalidade, por exigir à impugnante o pagamento de tributo não previsto na Lei;
- É assim manifesto que o acto reclamado enferma de ilegalidade,
por violação de lei, inexistência de facto tributário e violação de princípios constitucionalmente consagrados;
- A jurisprudência, nomeadamente a emanada do Tribunal Constitucional, temse pronunciado em consonância com o ora alegado.
Contra-alegando, a Fazenda Pública pugna pela manutenção da
decisão recorrida.
Também o distinto PGA entende que o julgado é de confirmar.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
a) Em 10.II.1994, a ora impugnante requereu à Câmara Municipal
de Lisboa (CML) uma licença para instalação de três reclamos luminosos e um não luminoso, bandeirola e pintura na empena das
fachadas e cobertura do prédio sua propriedade sito no Lote H, Hotel
Ibis, na Av. José Malhoa, em Lisboa, com os dizeres ”HOTEL IBIS”,
a qual lhe foi deferida por despacho de 19.IV.1994, proferido nos
processos n.os 223 e 224/PUB/94, de carácter anual, automaticamente
renovável desde que não se verifique o seu cancelamento;
b) A impugnante desenvolve no sobredito prédio a sua actividade
comercial, constituindo tais reclamos uma forma de comunicação e
promoção junto do público dos bens e serviços que ela ali comercializa;
c) Por ofícios de 24.VIII.1994 e 25.I.1995, remetidos para o local
da sede da impugnante, comunicaram-lhe os serviços da CML o deferimento dos requerimentos e que as taxas seriam emitidas oportunamente;
d) Pelos serviços da CML foi liquidada à impugnante, para pagamento até 31.III.2001 e 30.IV.2001, a título de taxa pela renovação
de licença de publicidade sobre anúncios luminosos e não luminoso,
referente aos anos de 1998, 1999, 2000 e 2001, a quantia de
esc. 1 836 269$00, ao abrigo dos artigos 24o e 25o da Tabela de Taxas
e Outras Receitas Municipais;
e) No Diário Municipal n.o 16 336, de 19.III.1992, foi publicado
o Edital n.o 35/92, que contém o Regulamento de Publicidade do
Município de Lisboa.
Exposto o quadro factual desenhado pelo tribunal a quo (sem reparo
de qualquer das partes), cabe referir que a questão decidenda se
prende com a (in)constitucionalidade da taxa de publicidade prevista
nos artigos 3o e 16o do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa, recte, por alegado afrontamento dos artigos 165o
e 103o, n.o 3, da Lei Fundamental.
O Tribunal Constitucional já por mais de uma vez teve ensejo
de se debruçar sobre semelhante problemática, qualificando o tributo
em foco como imposto e, em consonância, havendo proclamado a
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inconstitucional idade das normas questionadas -cfr. acórdãos
n.os 558/1998, de 11.XI; 63/1999, de 02.II; 32/2000, de 12.I; e 346/2001,
de 10.VII.
Por mais recente e dada a similitude da situação, passamos a transcrever, com vénia, a parte nuclear deste último aresto.
”O presente recurso tem por objecto a apreciação da inconstitucional idade das normas contidas nos artigos 3o e 16o do Regulamento
de Publicidade do Município de Lisboa, publicado no Edital n.o 35/92,
do Diário Municipal n.o 16 336, de 19.III.92, por violação do princípio
da legalidade fiscal consignado nos artigos 103o, n.o 2, e 165o, n.o 1,
alínea i), da Constituição.” As normas impugnadas dispõem como
segue:
«Artigo 3o
Licenciamento prévio
1. A afixação ou inscrição de mensagens publicitárias em bens ou
espaços afectos ao domínio público, ou deles visíveis, fica sujeita a
licenciamento prévio da Câmara Municipal.
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior as marcas, objectos
e quaisquer referências a bens ou produtos expostos no interior do
estabelecimento.
Artigo 16o
Taxas
1. São aplicáveis ao licenciamento e renovações previstos neste
regulamento as taxas estabelecidas na Tabela de Taxas, Licenças e
Outras Receitas Municipais.
2. Salvo disposição em contrário, as entidades legalmente isentas
do pagamento de taxas às autarquias não estão isentas do licenciamento a que se refere este Regulamento.»
(. . .).
6. A questão de constitucionalidade suscitada neste processo foi
já apreciada pelo Tribunal Constitucional.
A propósito de normas paralelas do Regulamento de Taxas e Licenças Municipais da Câmara Municipal de Guimarães, disse este
Tribunal, no acórdão n.o 558/98 (publicado no Diário da República, II,
n.o 261, de 11 de Novembro de 1998, p. 16 044 e segs.):
É sabido que a doutrina portuguesa - que, neste particular, tem
tido acolhimento na jurisprudência que, a propósito, é seguida por
este Tribunal - tem realçado que a diferença específica entre «imposto»
e «taxa» se situa na existência ou não de um vínculo sinalagmático
que é apontado à segunda. Assim, o encargo característico das «taxas»
representa como que, para se utilizarem as palavras usadas no Acórdão
n.o 654/93 (ainda inédito) ”o preço do serviço ou da prestação de um
serviço ou actividade públicos ou de uma utilidade de que o tributado
beneficiará (e sem aqui se olvidar que esse ‘preço’ não tem, necessariamente, de corresponder à contrapartida financeira ou económica do
serviço prestado)”.
De outra banda, o «imposto», como se escreveu no Acórdão
n.o 313/92 (publicado na 2a Série do Diário da República de 18 de
Fevereiro de 1993 ), ”constitui, por si, uma receita estadual - ou até
da entidade pública legalmente habilitada a cobrá-lo - que não é directamente destinada à satisfação das utilidades do tributado como con-

trabalanço do usufruto dessa satisfação” (cfr., sobre o tema, por entre
outros, Teixeira Ribeiro, Lições de Finanças Públicas, 267 e segs.,
e na Revista de Legislação e Jurisprudência, 117o, 3727, 289 e segs.,
Soares Martinez, Manual de Direito Fiscal, 34 e segs., Cardoso da
Costa, Curso de Direito Fiscal, 4 e segs., Brás Teixeira, Princípios de
Direito Fiscal, 43 e 44, Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, 1o
vol., 42 e segs., Maria Margarida Mesquita Palha, Sobre o Conceito
Jurídico de Taxa, publicado em Centro de Estudos Fiscais - Comemoração do XV Aniversário - Estudos, 2o vol., 582 e segs., Sá Gomes,
Curso de Direito Fiscal, 92 e segs., e, mais recentemente, Pitta e Cunha,
Xavier de Basto e Lobo Xavier, no artigo intitulado “Os Conceitos
de Taxa e Imposto a propósito de Licenças Municipais”, publicado
na revista FISCO, n.o 51/52, 3 e segs.).
(...) não será do simples facto de o licenciamento da actividade
publicitária competir, na área dos respectivos municípios, às câmaras
municipais, que decorre, desde logo e sem mais, que o tributo cobrado
pelas edilidades aos responsáveis pela afixação e inscrição das mensagens de propaganda, haja de ser considerado como uma «taxa».
Efectivamente, não passa este Tribunal em claro que, como se
disse no citado Acórdão n.o 313/92, ”mesmo nas hipóteses em que
a actividade dos particulares sofre uma limitação, aqueloutra actividade
estadual, consistente na retirada do obstáculo à mencionada limitação
mediante o pagamento de um tributo, é vista pela doutrina como a
imposição de uma «taxa» somente desde que tal retirada se traduza
na dação de possibilidade de utilização de bem público ou semi público
(cf., sobre o ponto, Teixeira Ribeiro na citada Revista )”, acrescentando-se
que ”(s)e este último condicionalismo não ocorrer, deparar-se-á uma
situação subsumível à existência de um encargo ou de uma compensação
tributo que se aproximará da figura do ‘imposto’ nos termos que a seguir
se verão, sem que com isto se queira significar que a imposição de
contributo só é recondutível à dicotomia de ‘taxas’ ou ‘impostos’.
Na realidade, assente uma relação sinalagmática característica da
‘taxa’, o que, como é claro, implica uma contrapartida de diferente
natureza por parte do ente público impositor do tributo, tem a doutrina
entendido que são essencialmente três os tipos de situações em que
essa contrapartida se verifica e que se consubstanciam na utilização
de um serviço público de que beneficiará o tributado, na utilização,
pelo mesmo, de um bem público ou semipúblico ou de um bem do
domínio público e, finalmente, na remoção de um obstáculo jurídico
ao exercício de determinadas actividades por parte dos particulares
(cfr. Teixeira Ribeiro, ob. e loc. cits., Pitta e Cunha, Xavier de Basto
e Lobo Xavier, também ob. e loc. cits.).
Ora, quando em causa se encontra a terceira daquelas situações
(rememore-se, a que consiste no levantamento do obstáculo jurídico
ao exercício de determinada actividade por parte do tributado), defende a doutrina que o encargo pela remoção in casu, a concessão
de licenciamento para a afixação ou inscrição de publicidade - só
pode configurar-se como ‘taxa’ se com essa remoção se vier a possibilitar a utilização de um bem semi-público (vide, autores por último
citados e Sousa Franco, in Finanças Públicas e Direito Financeiro,
4.a ed., vol. 1, 33, que, em vez de bens semi-públicos, fala de bens
colectivos, quer públicos ou privados de uma perspectiva de provisão
pública, quer de bens colectivos impuros).
Neste contexto, e não olvidando que a norma sub specie se reporta
a painéis publicitários afixados ou inscritos, não em quaisquer bens
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ou locais públicos ou semipúblicos, mas sim em veículos de transporte
colectivo ou em veículos particulares (e são desta última espécie os
veículos da recorrente), não se lobriga, por um lado, que forma de
utilização de um bem semipúblico esteja em causa e, por outro, que
o ente tributador venha a ser constituído numa situação obrigacional
de assunção de maiores encargos pelo levantamento do obstáculo
jurídico.
Mas, mesmo que o tributo criado pela norma em análise possa
ser visualizado como aquilo que certa doutrina (designadamente estrangeira) apelida de contribuições especiais ou tributos especiais (cfr.
Perez de Ayala e Eusébio Gonzalez, Curso de Derecho Tributário,
1o tomo, 208), o que é certo é que a doutrina nacional, quase diríamos
sine discrepante, tem sustentado que tais contribuições ou tributos não
devem, do ponto de vista do seu tratamento, ser vistas diferenciadamente dos “impostos”.
Em face do exposto, e porque se não vê, por um lado - perspectivando o tributo em causa como um encargo devido pelo levantamento de obstáculos jurídicos ao exercício ou ao desenvolvimento
de uma actividade por parte de um particular - que haja da sua parte
a utilização de um bem semipúblico (ou colectivo na linguagem de
Sousa Franco) e, por outro, que, mesmo na óptica de nos situarmos
perante uma contribuição ou um tributo especial, ele devesse ter um
tratamento sui generis diferente do que deve ser conferido aos impostos, uma só solução se nos anteolha. É ela a de a respectiva imposição haver de obedecer aos ditames que pela Lei Fundamental
são dirigidos aos ‘impostos’.
E daí que a norma impositora do encargo em apreciação, porque
criada por diploma não emanado pela Assembleia da República (ou
pelo Governo devidamente credenciado por aquela), deva ser considerada como enfermando do vício de inconstitucionalidade orgânica.”
7. No presente recurso, não está em causa a utilização de veículos
para publicidade, mas a colocação de reclamos luminosos em fachadas
de prédios urbanos. Esta diferença não impede, porém, a aplicação
da doutrina fixada no mencionado acórdão n.o 558/98 e depois reiterada nos acórdãos n.os 63/99 (publicado no Diário da República,
II, n.o 76, de 31 de Março de 1999, p. 4769 e ss.) e 32/00 (publicado
no Diário da República, II, n.o 57, de 8 de Março de 2000, p. 4574
e segs.). Com efeito, também no caso dos autos se não está perante
a utilização de bens ou locais públicos, mas sim de bens ou locais
pertencentes a particulares.
Há assim que concluir pela inconstitucional idade das normas questionadas - na parte em que se referem à tributação da utilização
de espaços pertencentes a particulares -, por violação dos artigos 106o,
n.o 2, e 168o, n.o 1, alínea i), da Constituição da República Portuguesa,
versão de 1989 (artigos 103o, n.o 2, e 165o, n.o 1, alínea i), na versão
actualmente em vigor).”
Subscrevendo, naturalmente, este reiterado entendimento do Tribunal Constitucional e tendo presente (artigo 8o, 3, do Código Civil)
que esta Secção já o acolheu nos acórdãos tirados nos recursos n.os
25 815 - 14.III.2001, 25 470 - 29.XI.2000, e 20 227 - 29.III.2000, diremos
que, sendo organicamente inconstitucionais as normas em que assentaram as impugnadas liquidações, a decisão em apreço, que em
contrário julgou, não pode manter-se na ordem jurídica.
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Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida e, julgando procedente esta impugnação
judicial, anula-se as sobreditas liquidações camarárias.
Não é devida tributação.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Pimenta do Vale — Fonseca Limão (vencido. Negaria provimento ao
recurso por entender que o tributo impugnado tem natureza de taxa
tal como foi entendido no Ac. deste STA. de 15/5/02, Rec. 26.820).

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Matéria de facto e incompetência do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Versa matéria de facto o recurso em cujas conclusões das
alegações se discutem factos que a sentença em apreciação
não fixou pelo que a competência para do mesmo conhecer
cabe à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo e não a este Supremo Tribunal Administrativo.
Recurso n.o 1935/02. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Heskaportuguesa Indústrias Tipograficas, SA; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. O ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de
1a Instância de Lisboa, 3o Juízo, 2a Secção, julgou procedente a impugnação do acto tributário da liquidação de contribuição industrial,
imposto extraordinário sobre lucros, derrama e juros compensatórios
relativo ao ano de 1987.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1) Face ao preceituado no arto 25o do CCI as mais-valias não contavam para a determinação do lucro tributável da contribuição industrial, sendo que, nos termos do respectivo § 1o só assim eram
considerados os proveitos ou ganhos realizados mediante a transmissão onerosa, qualquer que fosse o título por que se operasse,
em elementos do activo imobilizado ou em bens ou valores mantidos
como reserva ou para fruição.
2) Decorre, desde logo, dos termos do sobredito preceito que (diversamente do que sucedia com o arto 1 o, § 1 o, do CIMV relativamente aos terrenos para construção) o mesmo não continha qualquer referência expressa ao período de detenção desses bens ou valores, entendendo, contudo, a jurisprudência que o normativo em
causa era claro no sentido de que se salientando o aspecto relativo
à função económica que tais bens ou valores desempenhavam na
empresa.
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3) Ora, no caso dos autos, os títulos em causa foram adquiridos
em 1986 e 1987 e vendidos nesse mesmo ano, sendo, assim, evidente,
face ao breve período pelo qual foram detidos e não obstante a arrumação contabilística que lhes foi dada, que o destino que a impugnante lhes decidiu atribuir não passou pela sua colocação em reserva, tendo visado antes, claramente, a respectiva venda.
4) Assim, a actuação da impugnante, no que respeita ao período
durante o qual deteve os questionados títulos de participação determina que os ganhos obtidos com a alienação dos mesmos sejam
tributados em contribuição industrial, face ao preceituado no arto 23o
do respectivo código, pelo que a sentença recorrida, ao decidir com
base em entendimento diverso, violou não só aquele preceito mas
também os arts. 1o e 2o do CCI, devendo ser revogada, com as legais
consequências.
Convidada a recorrente FP a pronunciar-se sobre a eventual incompetência em razão da hierarquia por na conclusão 3a se questionar
matéria factual veio a mesma, cfr. fls. 114, admitir que o recurso
versa matéria de facto desde já requerendo a remessa dos autos ao
TCA.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
1. A impugnante adquiriu em 1986 e 1987 130.000 títulos de participação ao BPA;
2. Na sua contabilidade inscreveu a detenção de tais títulos como
imobilizações financeiras;
3. Em 1987 alienou 15.150 desses títulos e direitos de subscrição;
4. A impugnante encontrava-se colectada em Contribuição Industrial, pela actividade de artes gráficas, tendo apresentado a correspondente declaração mod. 2 referente ao exercício de 1987;
5. a administração fiscal procedeu à correcção dessa declaração
acrescendo as quantias de 28.926$00 (sector sujeito) e 6.498$00 (sector
temporariamente isento) relativos a 40% do aumento de reintegrações
resultantes de reavaliação por deficiente preenchimento da coluna 14
dos mapas 7-D, e de 31.375.981$00 (sector sujeito) e 7.042.019$00
(sector temporariamente isento) resultantes de ganhos da venda de
títulos de participação BPA;
6. a consideração desses ganhos nas vendas de títulos de participação
ficou a dever-se ao facto de os mesmos terem estado na posse da
impugnante por período inferior a um ano, pelo que tais valores não
podiam ser considerados como de reserva ou fruição;
7. em consequência dessa correcção procedeu-se a liquidação adicional de contribuição industrial, imposto extraordinário sobre os lucros, derrama e juros compensatórios, no montante de 2.377.443$00;
8. que a impugnante pagou em 27NOV90.
3. Notificada a recorrente FP para se pronunciar sobre a questão
prévia da incompetência, em razão da hierarquia, por versar a conclusão 3a matéria de facto veio requerer, caso seja julgada procedente
tal questão, que o processo seja remetido ao TCA.
Importa, por isso, como questão prévia e de conhecimento oficioso,
determinar se é ou não este Tribunal incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Estabelece o arto 21o, no 4, do ETAF que ”A Secção de Contencioso
Tributário (do STA) apenas conhece de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1 a instância”.
Acrescenta o arto 32o, no 1, al. b), do mesmo diploma legal que
”compete à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhecer
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dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a
instância, com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Completando esta linha de pensamento conclui o arto 41 o, no 1,
al. a), do mesmo conjunto normativo que ”compete à Secção de Contencioso Tributário (do Tribunal Central Administrativo) conhecer
dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância, salvo
o disposto na al. b) do no 1 do art 32o”.
Em termos coincidentes com os preceitos acabados de enunciar
estabelece o arto 167o do CPT que ”das decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe recurso, ... a interpor ... para a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo
se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso
... para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo”.
No mesmo sentido se pronuncia o arto 280o do CPPT.
Do exposto resulta que a competência para apreciar os recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1a instância cabe
ao STA ou à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo conforme os mesmos versem ou não, exclusivamente,
matéria de direito.
Para determinar se o recurso versa exclusivamente matéria de direito ou também matéria de facto torna-se necessário averiguar qual
a matéria controvertida e levada às conclusões das alegações de
recurso.
É nestas, com efeito, que se fixa o objecto do recurso e se delimita
o seu âmbito pois que é nestas que se manifesta a divergência do
recurso com a decisão que lhe serve de fundamento (arto 690o do
CPCivil).
As conclusões integrarão apenas matéria de direito se discutirem
a interpretação ou aplicação de certo preceito legal ou a solução
de determinada questão jurídica.
Integrarão matéria de facto se traduzirem discordância sobre os
factos materiais da vida real na sua perspectiva actual ou histórica
uma vez que a sentença os não tenha considerado ou os tenha fixado
em desacordo com a prova produzida nos autos ou que nestes devia
ter sido produzida.
Nesta perspectiva a questão a decidir será apenas de direito se
nas alegações não se suscitar a suficiência ou insuficiência da prova,
das conclusões de facto ou da forma como o julgador chegou à sua
convicção sobre a matéria de facto.
Se o recorrente discutir a matéria de facto fixada ou articula factos
que não foram dados como provados na sentença recorrida o recurso
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito pelo que
será competente para o apreciar a Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo. Tudo isto independentemente
de este Tribunal vir a entender que a matéria de facto fixada se
encontra bem e suficientemente fixada sendo irrelevante, para a decisão do recurso a dispensabilidade ou não da matéria factual levada
às conclusões das alegações.
A competência do tribunal de recurso ou a medida da sua jurisdição
afere-se pela matéria levada às conclusões das alegações tal como
o recorrente o configura nas ditas conclusões pelo que será em função
destas que se averiguará se o mesmo tem por fundamento exclusivo
matéria de direito não cabendo, neste momento, emitir juízo ou pronúncia acerca do mérito do recurso já que tal apreciação caberá ao
tribunal que for competente para o apreciar.
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Sustenta a recorrente FP, na conclusão 3a, que ”no caso dos autos,
os títulos em causa foram adquiridos em 1986 e 1987 e vendidos
nesse mesmo ano, sendo, assim, evidente, face ao breve período pelo
qual foram detidos e não obstante a arrumação contabilística que
lhes foi dada, que o destino que a impugnante lhes decidiu atribuir
não passou pela sua colocação em reserva, tendo visado antes, claramente, a respectiva venda”.
Saber se o destino que a impugnante decidiu atribuir aos indicados
títulos foi a sua colocação em reserva ou em venda é julgamento
de questões de facto que, nessa perspectiva, não foram fixadas na
sentença em recurso.
A apreciação destas questões implica julgamento de matéria de
facto donde resulta que o recurso interposto não versa exclusivamente
matéria de direito.
Concluindo que o presente recurso tem por fundamento matéria
de facto a competência para do mesmo conhecer cabe à Secção de
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo e não a
este Supremo Tribunal Administrativo.
4. Nos termos expostos acorda-se em declarar este Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para julgar o presente recurso
sendo competente para do mesmo conhecer a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo.
Sem custas.
Oportunamente remeta os autos ao TCA.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Ernani Figueiredo — Almeida Lopes (vencido, pois entendo que o STA
é o competente).

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Imposto de sisa. Prescrição da obrigação tributária. Arto 4o
do Dec-Lei 154/91. Inconstitucionalidade orgânica.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Relativamente a facto tributário ocorrido em Fev/87 e
nos termos dos arts. 180o do CIMSISSD, 27o do CPCI,
4.o, do Dec.-Lei 154/91, e Dec.-Lei 119/94, de 7/Maio,
não está ainda prescrita a respectiva obrigação tributária — imposto de sisa — por aplicação do disposto no
arto 297o, no 1, do Cód. Civil — o que só acontecerá
em 12/05/94 (dada a data da entrada em vigor daquele
Dec.-Lei 119/94), salva sempre a existência de eventuais
causas de suspensão ou interrupção do prazo.
2 — O arto 4o do Dec.-Lei 154/91, de 23/04, não padece de
inconstitucionalidade orgânica.

Recurso n.o 2002/02-30, em que são recorrente Ministério Público,
recorrido José António Heneni Pires e de que foi relator o Ex.mo
Juiz Cons. Dr. Brandão Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional interposto pelo M.P. da sentença do TT de 1.a Instância de Lisboa, proferida em 11/10/02, que
declarou prescrita a obrigação tributária - Imposto de Sisa.
Fundamentou-se a decisão, em que, sendo o prazo de 20 anos — arto
27o do CPCF -, o CPT — arto 34o, no 1 — encurtou-o para dez e
o arto 48o, no 1, da L.G.T. para oito, contando-se nos termos do
arto 297o, no 1, do Cód. Civil, pelo que, ”não se vislumbrando qualquer
causa de suspensão ou interrupção relevante, já decorreu o prazo
de prescrição da obrigação tributária”.
O M.P. recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1) Ao tempo do nascimento da obrigação tributária em causa
o prazo de prescrição era de 20 anos, nos termos das disposições
conjugadas dos arts.180o do CIMSISD e 27o do CPCI;
2) Com a publicação do CPT o prazo de prescrição para a generalidade dos impostos foi reduzida para 10 anos (art. 34, no 1 do
CPT);
3) Todavia, o arto 4o do DL no 154/91, que aprovou o CPT, estabeleceu que os novos prazos de caducidade e de prescrição só seriam
aplicáveis à sisa e ao imposto sobre as sucessões e doações após
introdução no respectivo Código das normas necessárias de adaptação;
4) Isso só veio a ocorrer com a publicação do DL no 119/94, de
7 de Maio, que alterou a apontada norma do arto 180o do CIMSISD,
fixando em 10 anos o prazo de prescrição por remissão para o arto
34o do CPT;
5) Por seu turno, com o art. 48o, no 1, da LGT, aprovada pelo
DL no 398/98, de 17 de Dez., houve um novo encurtamento do prazo
prescricional para 8 anos;
6) Considerando que os prazos reduzidos (de 10 anos e de 8 anos)
apenas são contáveis, nos termos do disposto no art. 297o do C.Civil,
a partir da entrada em vigor dos convocados DL no 119/94 e LGT,
não operou a prescrição da obrigação tributária;
7) Só assim não seria se acaso houvesse inconstitucionalidade orgânica do arto 4o do falado DL no 154/91, por violação do arto 3o
da Lei de Autorização Legislativa no 37/90, de 10/8;
8) Todavia, o art. 4o do D.L. no 154/91 não extravasa o sentido
da autorização legislativa.
Nestes termos, julgando-se procedente o presente recurso, deverá
ser revogada a douta sentença, ordenando-se o prosseguimento dos
autos com vista ao eventual pagamento do imposto e respectivos juros
compensatórios.”
Não houve contra-alegações.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
A questão dos autos é a da prescrição da obrigação tributária imposto de sisa.
Ao tempo do nascimento da obrigação tributária, em 27/Fev/87,
e nos termos das disposições combinadas dos arts. 180o do Cód. Sisa
e 27.o do CPCI, o prazo de prescrição era de 20 anos, contando-se
”do início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário, salvo regime especial”.

368
Com o início de vigência do CPT — em 1/Jul/91 -, o prazo passou
a ser ”de dez anos, salvo se outro mais curto estiver fixado na lei”
- arto 34o, no 1-, contando-se nos mesmos termos - no 2.
Tal prazo não se aplicava, todavia, àquele tributo, nos termos do
arto 4o do Dec.-Lei no 154/91, de 23/04, o que só aconteceria ”após
introdução, no respectivo Código, das normas necessárias de adaptação”.
O que veio a concretizar-se com o Dec.-Lei 119/94, de 7 Maio,
que alterou aquele arto 180o, por remissão para o dito arto 34o. Por
seu turno, o arto 48o, no 1, da LGT encurtou o prazo para oito anos.
Pelo que o dec-lei 472/99, de 8/Nov - arto 4o - alterou, de novo,
aquele arto 180o do Cód, Sisa, determinando a respectiva prescrição
”nos termos dos artigos 48o e 49o da Lei Geral Tributária”.
A tal prazo, aplica-se o disposto no arto 297o do Cód. Civil, ut
arto 5o, no 1, do Dec.-Lei 398/98, de 17/Dez - aliás de acordo com
a regra geral - aplicação a todos os prazos judiciais e administrativos — cf. Pires de Lima e Antunes Varela, Cód. Civil, Anotado, vol. 1o.
E, nos termos do seu no 1, a lei que estabelece prazo mais curto
é aplicável aos prazos em curso, contando-se o novo prazo a partir
da entrada em vigor da lei nova, ”a não ser que, segundo a lei antiga,
falte menos tempo para o prazo se completar”.
Temos, assim, que o prazo de 20 anos, foi, no caso, reduzido para
dez, pelo dito dec-lei 119/94, de 7/Maio, por inferior ao que ainda
restava correr, do de 20 anos.
Não se aplicando a LGT, pois que era mais reduzido - cerca de
5 anos — o prazo que faltava correr, por aplicação do Dec.-Lei 119/94.
Aplica-se, assim, nos autos, o prazo previsto no arto 34o, no 1,
do CPT mas contado a partir da entrada em vigor do Dec.-Lei 119/94,
arto 297, no 1, do Cód. Civil.
A ressalva da parte final do no 1 deste normativo resulta de que,
em tal hipótese, se aplica o prazo mais curto pois se o desiderato
legal foi encurtar o prazo e não alongá-lo, a aplicação restrita da
lei nova levaria, ao contrário, a alongá-lo quando a lei pretendeu
reduzi-lo.
Temos, assim, que a prescrição da obrigação tributária, no caso
só se efectivará - e isto sem tomar em linha de conta eventuais suspensões ou interrupções do prazo, de que os autos, para já, não fornecem quaisquer elementos — em 12/ 05/ 04, dada a data da entrada
em vigor do Dec.-Lei 119/94 -12/Maio.
Quanto ao juros compensatórios, — cfr. arto 113o do Cód. Sisa comungando eles da natureza da dívida do tributo, ”o seu prazo e regime
de prescrição são os mesmos do do tributo a que disserem respeito”.
Cfr. Benjamim Rodrigues, “A Prescrição no Direito Tributário”
in Problemas Fundamentais do Direito Tributário, pág. 286 in fine.
Pelo que lhes é de aplicar, mutatis mutandis, a doutrina anteriormente exposta.
Uma nota final, ainda, para referir que o Ac. do TC, de 17/04/02,
Proc. 449/02, in D. Rep. 2.a , de 01/06/02, não julgou organicamente
inconstitucional a referida norma do arto 4o do Dec.-Lei 154/91, no
entendimento de que, respeitando embora a matéria em causa às
garantias dos contribuintes e, consequentemente sujeita à reserva de
competência legislativa da Assembleia da República, a credencial parlamentar respectiva — Lei 37/90, de 10-8 ”era passível de ser interpretada no sentido de que a consagração de uma ”regra geral” para
os prazos de caducidade da liquidação dos diversos impostos não
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significava que o legislador parlamentar quisesse que, com a entrada
em vigor do novo código, os ”lapsos . . . temporais ali estatuídos
fossem aplicáveis à fase da liquidação dos impostos em que, aquela
regra geral não fosse seguida . . . como acontecia com a sisa e o
imposto sobre as sucessões e doações . . .”.
No mesmo sentido, aliás, decidiram ao Acds. deste STA, de 15/05/02,
Rec. 26.481, e de 10/07/02.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, revogando-se a sentença recorrida e julgando-se não prescrita a obrigação tributária, devendo o tribunal a quo pronunciar-se sobre a matéria constante da acusação e da defesa, se a tal nada mais obstar.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003 — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Fonseca Limão.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Omissão de pronúncia.
Doutrina que dimana da decisão:
Nos termos do artigo 660o, no 2, do Código de Processo Civil,
deve o julgador conhecer de todas as questões que as partes
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas as que
estejam prejudicadas pela solução dada a outras, sob pena
de nulidade da sentença nos termos do artigo 668o, no 1,
alínea d), do mesmo diploma legal.
Recurso n.o 2061/02, em que são recorrente a Fazenda Pública, recorrido José Fernando Teixeira Carvalho, e de que foi relator o
Ex.mo Juiz Cons. Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a sentença de verificação e graduação de créditos
efectuada pela Ma Juíza do Tribunal Tributário de 1a Instância do
Porto, veio a Fazenda Pública interpor recurso para este Supremo
Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação, tendo formulado
as seguintes conclusões:
1. As dívidas provenientes de juros de mora gozam dos mesmos
privilégios que por lei sejam atribuídos às dívidas sobre que recaírem
- cfr. Art.o 8o do D.L. n.o 73/99, de 16 de Março.
2. Já por força do Art.o 10o do D.L. 49168, de 05/08/1969, as dívidas
provenientes de juros de mora gozavam dos mesmos privilégios que
por lei fossem atribuídos às dívidas sobre que recaiam.
3. Para reforçar tal ideia o Art. 40o da LGT refere mesmo que
no caso de o montante a pagar ser inferior ao devido, o pagamento
é sucessivamente imputado pela seguinte ordem:
a) juros de mora;
b) outros encargos legais;
c) divida tributária, incluindo juros compensatórios;
d) coimas.
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4. Devem pois os juros de mora respeitantes aos créditos exequendos
ser graduados nos termos atrás referidos.
5. Na douta sentença são violados e Art.o 10o do D.L. 49168, de
05/08/1969, agora vertido no Art.o 8o do D.L. n.o 73/99, de 16 de
Março, o n.o 4 do Art.o 40o da LGT.
A M.ma Juíza sustentou a sua decisão.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso por nulidade de sentença por
omissão de pronúncia por a sentença se não ter pronunciado sobre
a graduação dos juros de mora do crédito exequendo.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida procedeu à graduação dos créditos pelo seguinte modo:
1) em primeiro lugar, o crédito reclamado da Caixa Geral de
Depósitos;
2) em segundo lugar, o crédito reclamado pela F.P. (IRS e juros
de mora) e o crédito exequendo de IRS;
3) em terceiro lugar, a quantia exequenda.
Prescreve o artigo 660o, no 2, do Código de Processo Civil que
o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido
à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada
pela solução dada a outras. E o artigo 668o, no 1, alínea d), do mesmo
diploma legal comina com nulidade a actuação judicial quando deixe
de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar. No caso vertente pedia-se nas execuções apensas juros de mora sobre as quantias
exequendas. Ora na sentença omitiu-se totalmente a apreciação de
tal questão nada se dizendo sobre ela. Independentemente do acerto
ou não da posição assumida no despacho de sustentação, o certo
é que a sentença não podia deixar de tomar posição sobre os juros
pedidos. Não o fazendo, cometeu omissão de pronúncia geradora
de nulidade, devendo por isso ser anulada nos termos dos normativos
supra referidos.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, anulando a sentença recorrida por omissão de pronúncia, devendo a M.ma Juíza conhecer da questão suscitada quanto aos juros
de mora dos créditos exequendos.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IVA. Venda de salvados pelas companhias de seguros. Isenção.
Doutrina que dimana da decisão:
A aquisição e subsequente venda de salvados pelas companhias
de seguros, no âmbito de contrato de seguro automóvel,

porque de bens exclusivamente afectos a actividade isenta
(operações de seguro, resseguro e prestação de serviços
conexos) que não confere direito à dedução, integra a isenção prevista pelo art.o 9o, nos 29 e 33, do CIVA.
Recurso no 26 435. Recorrente: Companhia de Seguros Garantia, AS,
actualmente AXA Portugal - Companhia de Seguros S. A.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a aliás douta sentença do Tribunal Tributário
de 1a Instância, que lhe julgou improcedente a impugnação judicial
deduzida contra as liquidações adicionais relativas a imposto sobre
o valor acrescentado (IVA) do ano de 1993 e a juros compensatórios,
no montante global de 8.910.944$00 dela interpôs recurso para esta
Secção do Supremo Tribunal Administrativo a recorrente Companhia
de Seguros Garantia S.A. (actualmente designada por AXA Portugal - Companhia de Seguros S.A.), nos autos convenientemente
identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
formulando, a final, as seguintes conclusões:
1a Nos casos de seguro automóvel em que se verifica a perda total
do veículo sinistrado, a prática corrente das seguradoras é a de atribuir
ao segurado uma indemnização em dinheiro, por se reconhecer que
a reconstituição natural se torna demasiado onerosa.
2a A “aquisição” de salvados pela seguradora é um elemento do processo de indemnização no âmbito do contrato de seguro, sob pena de
se verificar um injustificado enriquecimento na esfera do segurado caso
este obtivesse a indemnização e ainda ficasse com um salvado que terá
algum valor económico.
3a A seguradora adquire a propriedade do salvado por força do pagamento da indemnização, e não em virtude de um contrato de compra
e venda celebrado entre a mesma e o segurado. Essa aquisição é, assim
inerente à obrigação legal de pagamento de indemnização, ou seja, é
inerente à própria actividade seguradora.
4a A venda de salvados pelas seguradoras é isenta de IVA no âmbito
do art.o 9.o, n.o 33, do Código do IVA, uma vez que:
- os salvados, resultando do processo de pagamento de indemnizações,
estão exclusivamente afectos à actividade das seguradoras, que é uma
actividade isenta de IVA;
- em qualquer caso, a aquisição dos salvados não dá origem ao exercício de qualquer dedução por parte das seguradoras.
5a O objectivo desta norma é o de evitar a cumulação de imposto:
não tendo havido dedução do IVA que gravou os bens em causa (independentemente de a mesma ser ou não possível), a não isenção da
sua transmissão subsequente originaria uma inadmissível dupla tributação.
6a O conceito de actividade materializa-se em todos os bens da empresa, sejam imobilizado, sejam existências, ou sejam bens consumíveis,
desde que os mesmos contribuam para essa própria actividade. Só por
erro manifesto se poderá entender que apenas os bens do imobilizado
respeitam à actividade da empresa, sendo pacifico que a isenção prevista
pelo n.o 33 do art.o 9.o do Código do IVA, relativa a transmissões de
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bens afectos a uma actividade isenta se reporta a todos os tipos de
bens, do activo imobilizado ou circulante.
7a Por outro lado, os actos e contratos relativos a salvados são inerentes
à actividade seguradora, por serem integrantes e indissociáveis dessa
actividade, pelo que os mesmos deverão ser igualmente incluídos na
isenção prevista pelo n.o 29o, do art.o 9.o do Código do IVA. Caso
o legislador tivesse pretendido o contrário, tê-los-ia excluído da referida
norma.
8a Ao decidir de forma diversa, a douta sentença recorrida violou
o correcto entendimento dos preceitos citados.
Admitido o presente recurso e não tendo sido apresentadas quaisquer contra-alegações, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público neste
Supremo Tribunal emitiu depois mui douto e bem fundamentado
parecer opinando pelo provimento do recurso, com base no sustentado
entendimento de que a questionada venda pelas seguradoras dos “salvados” (bens que, por vezes, recebem como contrapartida de indemnizações pagas aos segurados no âmbito dos respectivos contratos
de seguro), não pode deixar de considerar-se como transmissão de
bens afectos exclusivamente à actividade seguradora, para efeitos de
isenção prevista nos n.os 29 e 33 do art.o 9o do CIVA.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar
e decidir.
O tribunal ora recorrido deu por assente, fixando, a seguinte matéria
de facto:
1.o Em resultado da visita à impugnante efectuada pela Direcção
de Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária foram efectuadas correcções técnicas em sede de I.V.A., com referência ao exercício de 1993,
resultando o apuramento de imposto em falta, no montante de
5.046.353$00.
2.o Em resultado daquelas correcções foi emitida em 30 de Junho
de 1998 a liquidação adicional de I.V.A. n.o 9813363, no montante
de 5.046.353$00.
3.o Para além da liquidação referida em 2.o foram emitidas as liquidações de juros compensatórios n.os 98101355, 98101356, 98101357,
98101358, 98101359, 98101360, 98101361 e 98101362, no valor global
de 3.864.591$00.
4.o Em 27 de Novembro de 1998 a impugnante apresentou reclamação
das liquidações referidas em 2.o e 3.o
5.o A impugnante é uma empresa de seguros, legalmente autorizada
a exercer a sua actividade.
6.o No exercício dessa actividade, a impugnante efectua a aquisição
de salvados resultantes de sinistros ocorridos com os seus segurados,
procedendo posteriormente à sua venda.
7.o A impugnante não liquidou I.V.A. no montante em que procedeu
à venda dos salvados.
8.o Em 31 de Agosto de 1998 a impugnante efectuou o pagamento
do valor resultante das liquidações referidas em 1.o e 2.o, no total de
8.910.944$00.
E julgou depois improcedente a impugnação judicial apresentada
pela ora Recorrente com base no acolhido entendimento de que “...
a venda de salvados pelas companhias (de seguros) não se encontra
abrangida por qualquer das isenções previstas quer no n.o 29 quer no
n.o 33 do art.o 9 do CIVA, ... já que se está em presença de uma verdadeira
transmissão de bens no sentido que a esta deve ser dada pelo art.o 3o
do CIVA”.
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E assim porque, considerando embora isentas de tributação em
IVA as operações de seguro e resseguro, bem assim como as prestações
de serviços relacionadas com aquelas operações, quando efectuadas
por corretores e intermediários de seguros, nos precisos termos do
invocado n.o 29 do art.o 9o do CIVA.
Já mediante invocação do conceito de “salvado” fixado pelo legislador - cfr. art.o 16o, n.o 1, do DL n.o 2/98, de 3 de Janeiro -,
e o teor do Despacho de 08.04.94, do CIVA, processo A 10093003.
Considerou ainda que “... quando a lei fala em transmissão de bens
afectos exclusivamente a uma actividade isenta afigura-se-nos querer
referir-se aos bens que façam parte do activo imobilizado ... o que não
ocorre in casu ...”,
Assim concluindo e decidindo que “... a venda de salvados realizada
pelas companhias não se encontra abrangida por qualquer das isenções
previstas quer no n.o 29 quer no n.o 33 do art.o 9o do CIVA ...”.
É contra o assim decidido que se insurge a Impugnante e ora Recorrente nos termos das transcritas conclusões das suas alegações
de recurso.
E, tudo visto, cremos antes que com razão.
Na verdade e tal como atentamente anota o Ilustre Procurador-Geral-Adjunto importa, para dirimir a questão subjacente, ter presente que os salvados são bens móveis que vêm à disponibilidade
das seguradoras por força ou na sequência exclusiva do cumprimento,
por estas, dos respectivos contratos de seguro, mediante pagamento
aos seus segurados da indemnização que ao caso caiba.
Di-lo agora, com efeito e sem margem para dúvidas, a própria
lei - cfr. art.o 16o do DL 2/98, de 3 de Janeiro, que sobre o ponto
alterou o Código da Estrada - “entende-se por salvado o veículo a
motor que, em consequência de acidente, entre na esfera patrimonial
de uma companhia de seguros por força de contrato de seguro, e:
a) tenha sofrido danos que afectem gravemente as suas condições
de segurança; ou
b) cujo valor de reparação seja superior a 70% do valor venal
do veículo à data do sinistro”.
Assim e sendo como é indiscutível que a actividade seguradora,
traduzida, por definição, na realização de operações de seguro e resseguro e nas prestações dos serviços conexos efectuados pelos corretores e intermediários, beneficia da isenção prevista no art.o 9o
n.o 29 do CIVA.
E igualmente seguro e certo que a questionada venda de salvados
pelas companhias de seguros, integra, com efeito e sem dificuldade
de interpretação, o conceito de “transmissão de bens” (transferência
onerosa de bens corpóreos por forma correspondente ao exercício
do direito de propriedade) para efeito de definição legal da incidência
objectiva do imposto (art.o 3o, n.o 1, do CIVA),
Para dirimir a questão jurídica subjacente importa indagar, concluir
e decidir se as controvertidas e subsequentes transacções daqueles
bens pelas companhias de seguros, são ou não susceptíveis de ser
consideradas como integrando “... transmissões de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta, quando não tenham sido objecto
do direito à dedução, bem assim as transmissões de bens cuja aquisição
ou afectação tenha sido feita com exclusão do direito à dedução nos
termos do n.o 1 do art.o 21.o”, como se estatui no invocado a aplicável
n.o 33 do referido art.o 9o do CIVA.
A sindicada sentença, mediante criteriosa invocação dos ensinamentos doutrinais pertinentes e atenta ponderação das normas legais
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atinentes e especificamente aplicáveis à disciplina fiscal, já perante
a convenientemente evidenciada natureza jurídica e especialidade das
actividades que estatutária e legalmente cabem às companhias de
seguros (cfr. DL n.o 102/94, de 20.04, e DL n.o 94-B/98, de 17.04),
veio a concluir, como se deixa relatado e ao contrário do sustentado
pela Impugnante, que “... quando a lei fala em transmissão de bens
afectos exclusivamente a uma actividade isenta afigura-se-nos querer
referir-se aos bens que façam parte do activo imobilizado de empresa
que se dedique a actividade isenta de IVA o que não ocorre in casu
designadamente nas situações contempladas no art.o 20o, n.o 1, al. b),
do CIVA”
Assim dando, ao menos implicitamente, acolhimento ao entendimento de que a aquisição (entrada na esfera patrimonial) pelas companhias de seguros dos salvados se verifica ocorrer, tal como sustentam
a Recorrente e o Ilustre Procurador-Geral-Adjunto e, aditamos nós,
decorre da invocada lei (cfr. art.o 16o do Código da Estrada - DL
2/98, de 03.01.), por força dos respectivos contratos de seguro, isto
é, no âmbito ou desenvolvimento de actividade específica - operações
de seguro e resseguro e as prestações de serviços conexos - que a lei
considera isenta de IVA (art.o 9o, n.o 29, do CIVA);
Já quanto à subsequente venda daqueles salvados e para o questionado efeito - da controvertida isenção em sede de tributação em
IVA -, face ao estatuído pelo art.o 9o, n.o 33, do CIVA, mediante
invocação do disposto nos arts. 3o e 20o, n.o 1, al. b), do mesmo
código, concluiu pela sua não verificação, sustentando, para tanto,
deverem os bens transmitidos, para além de estar exclusivamente afectos à actividade isenta (o que, ao menos implicitamente, se aceitava
ocorrer), fazerem também (façam) parte do activo imobilizado da empresa que se dedique a actividade isenta,
Assim operando bem restritiva e redutora interpretação do texto
da referida norma de isenção e reconduzindo a controvérsia desenvolvida já para a problemática do eventual direito à dedução do
imposto.
Aqui chegados cremos poder concluir, tal como decorre do antes
exposto e sustentam quer a Impugnante e ora Recorrente, quer Ex.mo
Procurador-Geral-Adjunto junto deste Supremo Tribunal, que os salvados são bens que “vêm à posse das seguradoras” ou, no próprio
dizer da lei, “... entram na esfera patrimonial de uma companhia de
seguros por força de contrato de seguro ...” (sublinhado nosso).
O que vale por dizer, como aliás parece reconhecer-se também
na sindicada sentença, que aquela “aquisição”/“afectação” decorre ainda e exclusivamente da actividade desenvolvida, a actividade seguradora - de operações de seguro e resseguro e prestações de serviços
conexos -, actividade que, como vai referido e decorre do estabelecido
pelo citado n.o 29 do art.o 9 do CIVA, se encontra isenta de tributação
em sede de IVA.
E se assim há-de ser considerada a aquisição/afectação dos referidos
bens pelas companhias de seguros, de igual forma haverá de ser tida
ou considerada a aqui controvertida e subsequentemente necessária
venda/transmissão daqueles bens, assim adquiridos, já que o contrário
não decorre designada e expressamente da lei.
Na verdade e atentando na específica actividade que estatutária
e legalmente está acometida às companhias de seguros, designadamente no âmbito do ramo automóvel, já perante a inevitável e legal
aquisição dos salvados ainda e exclusivamente em sede de cumpri-
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mento dos respectivos contratos de seguro, imperioso é também considerar a subsequente venda/transmissão daqueles bens como de bens
exclusivamente afectos à actividade seguradora.
Venda que, sob pena de correspondente e, de todo, injustificado
prejuízo material, tal como atentamente anota o Ex.mo Magistrado
do Ministério Público e decorre das regras da experiência comum,
se impõe àquelas seguradoras promover ainda como desenvolvimento
ou no âmbito da respectiva, específica e isenta actividade.
Para assim ser importa tão-só e ainda que, já perante o disposto
no convocado e aplicável n.o 33 do art.o 9o do CIVA, seja caso de
se poder concluir que as consequentes transmissões daqueles bens
(salvados) não tenham sido objecto de direito à dedução - primeira
parte do referido preceito -, já que esta é a que expressamente rege,
aplicando-se, situações como a adquirida nos presentes autos - transmissão de bens afectos exclusivamente a uma actividade isenta -,
Uma vez que a segunda e última parte deste preceito - a exclusão
do direito à dedução nos termos do art.o 21o n.o 1 do CIVA - não
logra aqui, apesar da evidenciada e peculiar forma de aquisição dos
bens, aplicação.
Com efeito e tal como vem de dizer-se, atento o disposto nos art.o
19o do CIVA e a especial forma/processo de aquisição/afectação pelas
companhias de seguros dos salvados, bem pode afirmar-se que o perseguido direito à dedução não se verifica ocorrer não só porque naquela especial aquisição se não efectuou qualquer liquidação de imposto, por de operação não tributável se tratar que, assim e consequentemente, não confere, depois, direito à dedução.
Como, já perante o disposto no art.o 20o, n.o 1, al. a), do CIVA
e atenta ainda a apontada e especial forma de aquisição dos referidos
bens pelas companhias de seguros, bens que, como se deixou evidenciado e decorre da definição legal, entram “... na esfera patrimonial
de uma companhia de seguros por força de contrato de seguro ...”,
também não viabilizam o direito à dedução nos termos deste último
preceito, não só por não ter incidido imposto na respectiva e especial
forma de aquisição inicial ou originária, como porque, como vai também referido, já perante a particular natureza jurídica e a especialidade
das actividades que estatutária e legalmente (cfr. DL n.o 102/94, de
20.04, e DL n.o 94-B/98, de 17.04) cabem às companhias de seguros,
não pode deixar de concluir-se também que a subsequente e controvertida venda dos questionados salvados não se mostra susceptível
de integrar o conceito de transmissão de bens antes adquirido pelo
sujeito passivo com o referido escopo - venda -, susceptível de caber
no âmbito da especificidade das actividades próprias das seguradoras.
Procede assim e integralmente a argumentação desenvolvida pela
Recorrente, sendo, por isso, de concluir que a aquisição e subsequente
venda de salvados pelas companhias de seguros no âmbito de contrato
de seguro automóvel, porque de bens exclusivamente afectos a actividade isenta (operações de seguro, resseguro e prestação de serviços
conexos) integra a isenção prevista pelo art.o 9o, n.os 29 e 33, do
CIVA.
Termos em que acordam os Juizes desta Secção em conceder provimento ao presente recurso jurisdicional e revogar a sindicada sen-
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tença, assim julgando antes procedente a impugnação judicial apresentada.
Sem custas.
Lisboa, 19 de Fevereiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) —
Baeta de Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 19 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Recurso com fundamento em oposição de acórdãos. Recurso
para o pleno da Secção. Processamento do recurso.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Nos termos das disposições combinadas dos arts. 284o
e 286o do CPPT, o processamento do recurso por oposição
de acórdãos tem lugar no tribunal a quo, incluindo a
apreciação da existência, ou não, de oposição, apenas
competindo ao tribunal ad quem o julgamento final do
recurso.
2 — As referidas normas, embora revogatórias do disposto nas
alíneas b) do arto 22o e c) dos arts. 24o e 30o do ETAF,
não padecem de inconstitucionalidade orgânica, por atinentes a matéria processual, da competência do Governo,
ainda que interferindo, mas apenas indirectamente, com
a competência respectiva.
Recurso no 26 769. Recorrente: SECTALARME (PORTUGAL) — Companhia de Segurança, S. A., Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Jorge de Sousa.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Por acórdão desta Secção de 20-2-2002, foi negado provimento
ao recurso jurisdicional que a Recorrente SECTALARME (PORTUGAL) - COMPANHIA DE SEGURANÇA, S.A., interpôs do despacho do Meritíssimo Juiz do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Setúbal que julgou deserto o recurso jurisdicional que aquela empresa interpusera para este Supremo Tribunal Administrativo, com
o fundamento de as alegações não terem sido apresentadas na 1.a instância, no prazo de 15 dias, a contar da notificação do despacho
de admissão, nos termos do art. 282.o, n.os 3 e 4, do C.P.P.T.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso do acórdão referido
para o Pleno da Secção do Contencioso Tributário, com fundamento
em oposição entre o acórdão recorrido e vários acórdãos da mesma
Secção, tendo vindo a optar, na sequência de despacho do Relator,
pelo acórdão de 13-1-99, proferido no recurso n.o 23079, como fundamento do recurso.
Admitido o recurso, subiram ao autos ao Pleno da Secção do Contencioso Tributário, onde, na sequência de douta promoção do Ex-

celentíssimo Procurador-Geral-Adjunto, foi ordenada a remessa do
processo a esta Secção para apreciação da questão da existência de
oposição entre o acórdão recorrido e o invocado como fundamento,
decisão esta que se baseou na revogação do regime dos arts. 763.o
e seguintes do C.P.C. pelos arts. 284.o, n.o 5, e 286.o do C.P.P.T.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - Sendo a competência, em qualquer das suas espécies, de ordem
pública e de conhecimento prioritário (art. 3.o da L.P.T.A.), a questão
que se coloca, antes de mais, é a se saber se esta Secção é hierarquicamente competente para apreciar a questão preliminar do recurso com fundamento em oposição de julgados.
«Artigo 284.o
Oposição de acórdãos
1 - Caso o fundamento for a oposição de acórdãos, o requerimento
da interposição do recurso deve indicar com a necessária individualização
os acórdãos anteriores que estejam em oposição com o acórdão recorrido,
bem como o lugar em que tenham sido publicados ou estejam registados,
sob pena de não ser admitido o recurso.
2 - O relator pode determinar que o recorrente seja notificado para
apresentar certidão do ou dos acórdãos anteriores para efeitos de seguimento do recurso.
3 - Dentro dos 8 dias seguintes ao despacho de admissão do recurso
o recorrente apresentará uma alegação tendente a demonstrar que entre
os acórdãos existe a oposição exigida.
4 - Caso a alegação não seja feita, o recurso será julgado deserto,
podendo, em caso contrário, o recorrido responder, contando-se o prazo
de resposta do recorrido a partir do termo do prazo da alegação do
recorrente.
5 - Caso o relator entenda não haver oposição, considera o recurso
findo, devendo, em caso contrário, notificar o recorrente e recorrido
para alegar nos termos e no prazo referido no n.o 3 do artigo 282.o
Artig 286.o
Subida do recurso
1 - Seguidamente, o processo subirá ao tribunal superior, mediante
simples despacho do juiz ou, em caso de o fundamento assentar em
oposição de julgados, do relator.
2 - Os recursos têm efeito meramente devolutivo, salvo se for prestada
garantia nos termos do presente Código ou o efeito devolutivo afectar
o efeito útil dos recursos.»
A questão dos autos é a do processamento dos recursos por oposição
de acórdãos.
Nos termos das disposições combinadas dos arts. 284o e 286o do
CPPT, o recurso é interposto e alegado no tribunal ou formação
a quo, aí sendo julgado deserto pelo relator, logo na falta de alegação
tendente a demonstrar a referida oposição.
Caso o mesmo relator entenda não haver oposição, o recurso considera-se findo, devendo as partes alegar de meritis, se o recurso dever
prosseguir.
E preparado completamente o recurso, o processo sobe ao tribunal
superior mediante simples despacho do relator arto 246o.
Assim, as referências feitas no arto 284o ao ”relator” - nos 2 e
5 - referem-se ao relator do processo, no tribunal recorrido; caso con-
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trário, resultaria incompreensível aquele arto 246o, dispondo dever
o relator ordenar a subida dos autos, mediante simples despacho.
O processo só sobe ao tribunal (ou formação) ad quem, uma vez
e só quando completamente pronto para julgamento final que aquele
efectuará.
Assim, a decisão sobre se se verifica, ou não, a alegada oposição
de acórdãos compete ao relator do processo, no tribunal recorrido,
sem que contudo vincule o tribunal superior como pressuposto que
é, da admissibilidade do recurso que, como se disse, se considera
findo, caso não haja oposição - arto 284o, no 5.
Pelo que, remetido o processo ao tribunal superior, este decidirá
da oposição e de meritis, se a tal nada obstar.
Tal modo de processamento veio preencher a lacuna resultante
da revogação dos artos 763o e segs. do C.P.Civil, que, não obstante,
se continuaram a entender vigorar, no contencioso tributário, antes
da vigência do CPPT.
Mas, assim sendo, deve concluir-se pela revogação das alíneas b)
do arto 22o e al. c) dos arts. 24o e 30o do ETAF, atinentes ao processamento ou “seguimento” dos recursos com fundamento em oposição de julgados.
Tais disposições legais referem-se à competência do Plenário e
do Pleno do STA, para o efeito.
Não obstante, não padecem de inconstitucionalidade orgânica aqueles arts. 245o e 246o
É que, como é entendimento do Tribunal Constitucional, importa
distinguir entre as intervenções legislativas directamente votadas à
definição da competência e as que, inscrevendo-se no domínio da
regulamentação processual, todavia acabam por interferir apenas indirecta, acessória e necessáriamente com aquela competência; as primeiras são normas de competência e as segundas, puras normas de
processo.
“A Constituição distingue com nitidez entre a matéria da competência e a matéria do processo; qualquer que seja o nível ou grau
de definição da competência dos tribunais, reservado à Assembleia
da República seguramente que nele não entram as modificações da
competência judiciária a que deva atribuir-se simples carácter processual.”
Cfr. os Acórdãos do TC no 400/87 in D. Rep. 2a série de 21 de
Dezembro de 1987 e no 329/89, ibidem, de 22 de Junho de 89.
Por outro lado, tem o mesmo tribunal entendido não haver invasão
da reserva de competência da Assembleia da República quando se
não altera a prévia distribuição de competência entre as várias ordens
de tribunais (tributários e judiciais).
A necessidade de autorização legislativa apenas é exigível se ocorre
modificação das regras de competência judiciária material, com natural
reflexo na distribuição das matérias pelas diversas espécies de tribunais” - cfr. Acd. no 114/99 in Acórdão do TC, pág. 415.
Cfr. ainda abundante jurisprudência sobre o ponto no Ac. do mesmo
tribunal, de 28 de Novembro de 2000, in D. Rep., 2a , de 5 de Janeiro
de 2001.
Há, pois, que apreciar se se verifica a invocada oposição.
3 - Como resulta do texto do n.o 1 do art. 284.o do C.P.P.T. e
do preceituado no art. 30.o, alínea b), do E.T.A.F., a viabilidade dos
recursos com fundamento em oposição de julgados depende da invocação de um acórdão em oposição com o recorrido, isto é, um
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acórdão em que, quanto ao mesmo fundamento de direito e na ausência de alteração substancial de regulamentação jurídica, tenha sido
perfilhada solução oposta à do acórdão recorrido.
O acórdão recorrido, sobre a questão da possibilidade de apresentação de alegações no tribunal de recurso, em processo de recurso
de acto da administração fiscal praticado em processo de execução
fiscal, foi proferido ao abrigo do regime de recursos jurisdicionais
previsto no C.P.P.T.
O acórdão invocado como fundamento do recurso foi proferido
em 13-1-99, antes da entrada em vigor do C.P.P.T. (aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 433/99, de 26 de Outubro), pelo que, obviamente,
este diploma não pode ter tido qualquer relevância na decisão nele
proferida.
Por outro lado, o regime de apresentação de alegações previsto
no art. 282.o do C.P.P.T., é distinto do anteriormente previsto no
art. 171.o do C.P.T., tendo «designadamente, sido omitidas a possibilidade de alegar no tribunal superior que era admitida pelo n.o
1 do art. 171.o do C.P.T. e, por remissão para o art. 87.o, § único,
do R.S.T.A., no n.o 5 do mesmo art. 171.o
Nestas condições, é de concluir que o acórdão recorrido e o acórdão
fundamento foram proferidos perante regimes jurídicos distintos, pelo
que o facto de neles terem sido adoptadas soluções diferentes quanto
à possibilidade de apresentação de alegações no tribunal de recurso
não implica a existência de oposição de julgados, à face dos referidos
arts. 284.o, n.o 1, do C.P.P.T. e 30.o, alínea b), do E.T.A.F.
Termos em que acordam em julgar findo o recurso.
Custas pela Recorrente, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 19 Fevereiro de 2003. — Jorge de Sousa (relator) (vencido
quanto à questão prévia da competência da Secção para o julgamento
da questão do seguimento do recurso conforme declaração junta) —
Brandão de Pinho — Vitor Meira.
Declaração de voto
Embora este n.o 5 do art. 284.o não o explicite, o «relator» a que
se refere o n.o 5 é sempre aquele a quem é distribuído o processo
no S.T.A., mesmo nos recursos que são interpostos no T.C.A., ao
abrigo das alíneas a”) do art. 22.o e b’) do art. 30.o do E.T.A.F..
Na verdade, por força do preceituado nos arts. 22.o, alínea b), e 30.o,
alínea c), do mesmo diploma, «o seguimento» dos recursos com fundamento em oposição de julgados é sempre da competência do Supremo e aquela expressão abrange a decisão sobre o prosseguimento
do recurso.
Esta conclusão sobre o alcance daquela expressão comprova-se examinando a tramitação dos recursos com fundamento em oposição
de julgados, que estava prevista nos arts. 763.o e seguintes do C.P.C.,
aplicável ao contencioso tributário antes da vigência do C.P.P.T.
Com efeito, sendo esta tramitação do C.P.C. a aplicável, era a
ela que, necessariamente, se reportava a expressão «seguimento» do
recurso utilizada naquelas alíneas b) do art. 22.o e c) do art. 30.o
do E.T.A.F. e tramitação essa que consistia em o Tribunal que tinha
proferido a decisão recorrida (quer fosse a Relação quer fosse a Secção
do Supremo) ser competente para proferir o despacho de admissão
do recurso e processamento relativo à apresentação de alegações,
incluindo a deserção pela sua falta (art. 765.o, n.os 2 a 4, do C.P.C.),
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mas já não a decisão sobre o prosseguimento do recurso, que era
decidida pelo Pleno, nos termos do art. 766.o do mesmo Código,
na sequência da distribuição ordenada no n.o 5 daquele art. 765.o.
Por isso, ao atribuírem ao Plenário ou ao Pleno do S.T.A. competência para o «seguimento» dos recursos com fundamento em oposição de julgados, aquelas alíneas b) do art. 22.o e c) do art. 30.o
do E.T.A.F. estavam a reportar-se à competência para decidir o prosseguimento do recurso, nos termos daquele art. 766.o
Esta competência do S.T.A. não foi modificada pelo C.P.P.T., que,
aliás, foi aprovado ao abrigo de uma autorização legislativa, contida
no art. 51o, n.os 1 e 6, da Lei n.o 87-B/98, de 31 de Dezembro, que
não abrangia a possibilidade de alteração da competência dos tribunais, que é matéria incluída na reserva relativa de competência
legislativa da Assembleia da República [art. 165o, n.o 1, alínea p),
da C.R.P.]. No caso de intervenção do relator na Secção de Contencioso Tributário do S.T.A. ou no respectivo Pleno (neste caso,
nos recursos interpostos para o Plenário), em vez do Pleno ou Plenário
do S.T.A., embora seja sempre o mesmo Tribunal, o S.T.A., a decidir,
estar-se-ia perante uma alteração de competências equiparável a alteração de competências entre tribunais, pois a atribuição de competências próprias a cada uma daquelas formações, o facto de terem
composições diferentes e o de ser atribuído a umas o poder de revogar
decisões de outras permitem qualificar como relações de hierarquia
entre elas e esta é uma das vertentes da repartição de competências
entre tribunais.
De qualquer forma, relativamente à decisão do seguimento do Recurso pelo relator do T.C.A., unicamente impugnável através de reclamação para a respectiva conferência, se ela estivesse prevista no
n.o 5 do art. 284.o, seria indiscutível que se estaria perante a atribuição
a este Tribunal uma competência anteriormente atribuída ao S.T.A.,
pelo que não poderia deixar de ver-se naquela disposição uma alteração da competência de tribunais.
Por isso, a interpretação daquele art. 284.o, n.o 5, nos termos da
qual fosse atribuída competência pelo C.P.P.T. ao relator no Tribunal
Central Administrativo ou na Secção do Supremo Tribunal Administrativo para o julgamento da questão preliminar do seguimento
do recurso, retirando-a ao Plenário e aos Plenos das Secções, seria
organicamente inconstitucional.
Assim, embora a inclusão no C.P.P.T., num único artigo, de toda
a tramitação relativa aos recursos com fundamento em oposição de
julgados retire nitidez, à repartição de competências entre o relator
no tribunal recorrido (T.C.A. ou secção do S.T.A.) e o relator no
Plenário ou Pleno, deverá entender-se que o relator a que se refere
o n.o 2 deste art. 284.o tem competência para o processamento do
recurso até às alegações, incluindo a eventual decisão de deserção
do recurso pela sua falta, enquanto o relator a que se refere o n.o
5 será sempre o que deve intervir no Plenário ou Pleno do S.T.A.
Pelo exposto, entendo que se deveria declarar a Secção do Contencioso Tributário hierarquicamente incompetente para a apreciação
da questão do seguimento do recurso.
Jorge Manuel Lopes de Sousa.
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Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Recurso no 69/02. RECORRENTE: NBP-PRODUÇÕES EM VÍDEO, SA. RECORRIDA: FAZENDA PÚBLICA. RELATOR:
EXMO JUIZ CONSo DR. ALMEIDA LOPES.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Por acórdão deste STA de fls. 150 a 152, foi negado provimento
ao recurso interposto pela arguida NBP - Produção de Vídeo, S.
A., contra o despacho do Tribunal Tributário de Lisboa que confirmou
a condenação em coima.
Com fundamento em nulidade por omissão de pronúncia sobre
certas questões, a recorrente reclamou a fls. 157 e 158.
A Fazenda Pública respondeu à arguição de nulidades, sustentando
o acórdão reclamado.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir a reclamação de nulidades.
Depois de uma fundamentação tendente a demonstrar o seu inconformismo com o acórdão, a reclamante termina pedindo:
- a anulação de todo o processado a partir de fls. 28, a fim de
se dar cumprimento à notificação da recorrente na fase administrativa;
- no caso de se resolver diferentemente, a anulação de todo o
processado a partir de fls. 123, para serem inquiridas as testemunhas
arroladas no recurso jurisdicional.
Como se vê, a reclamante não pede a nulidade do acórdão, mas
do processando antes do acórdão. Isto é, ela vem reclamar da nulidade
de actos do processo e não de nulidades do acordão deste STA.
Se se comparar as conclusões das alegações de recurso para este
STA com as questões que foram resolvidas no acórdão, vemos que
nenhuma das questões que foram postas a este STA ficou sem resposta.
Decidiu-se a questão da aplicação de legislação revogada; decidiu-se
a questão de constitucionalidade e decidiu-se a questão da legalidade
da decisão do recurso por simples despacho.
Nestes termos, desatende-se a reclamação de nulidades do acórdão
e condena-se a reclamante nas custas deste incidente, com 75 euros
de taxa de justiça.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IRC. Simulação do preço constante da escritura. Correcção
da matéria colectável. Artigo 39o, no 2, da Lei Geral
Tributária.
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Doutrina que dimana da decisão:
A existência de escritura pública de trespasse na qual se declara
um preço não impede a Administração Fiscal, atento o
artigo 39o, no 2, da Lei Geral Tributária, de corrigir a matéria
colectável, se para tanto tiver razões juridicamente válidas,
sem necessidade de obter declaração judicial de nulidade
do negócio cujo preço foi simulado.

Recurso no 89/03-30. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Botina
- Marroquinaria e Calçado, Gomes & Mendonça, Lda; Relator:
Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
“Botina - Marroquinaria e Calçado, Gomes & Mendonça, Lda”
impugnou no Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro a liquidação de IRC do exercício de 1997, invocando erro na qualificação
dos rendimentos, ausência de fundamentação e preterição de formalidades legais.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada parcialmente procedente.
Inconformada com o decidido recorreu a Fazenda Pública para
este Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação, formulando as seguintes conclusões:
I - O julgador, considera que em termos factuais não foi feita a
prova do empréstimo e que o ónus era da competência da impugnante,
tese esta à qual aderimos por inteiro.
II - Está em causa IRC de 1997, que como imposto que é, trata-se
de um bem público e merece a protecção especial que justifica a
aplicação do principio do inquisitório e da verdade material.
III - Na escritura o notário, como oficial público que é, limita-se
a transcrever a declaração dos contraentes, nada provando quanto
ao preço real da transacção pois trata-se de um facto que não pode
ser aferido pelas percepções daquela entidade.
IV - Não se está em presença de um verdadeiro negócio simulado
porque o negócio foi exactamente o que se quis antes, uma simulação
de preço não se pode confundir com a simulação do negócio, mesmo
a simulação relativa pressupõe a vontade de querer um outro negócio,
não o mesmo negócio apenas com uma expressão numérica diferente.
V - Não se operando um negócio simulado, antes um preço simulado, tal facto é equiparado a um caso de sobrefacturação ou subfacturação de uma qualquer transacção.
VI - Se não se confirma qualquer negócio simulado também nenhum
interesse subsiste em o anular ou convertê-lo na expressão rigorosa
daquilo que os intervenientes quiseram.
VII - A Administração Fiscal tem pleno direito de proceder à correcção da matéria colectável em sede de IRC, tal qual opera em
relação às facturas falsas e falseadas em que se basta com os indícios
seguros da sua desconformidade com as transacções realizadas.
VIII - Parece ter-se pois recorrido indevidamente aos arts. 32o
do CPT ou 39o da LGT, bem como violado o arto 58o deste mesmo
Diploma e os arts. 17o e 20o do CIRC.
A impugnante contra-alegou no sentido da manutenção da decisão
recorrida.

Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do provimento do recurso por as conclusões do M.mo Juiz
não estarem em concordância com a matéria de facto estabelecida.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
3.1.1. Por escritura pública lavrada em 01.08.97 no Cartório Notarial
de Albergaria-a-Velha e exarada de fls. 90 a fls. 91 do livro de notas
para escrituras diversas n.o 163-E, António Marinha Gomes e Crisanta
de Jesus Mendonça, na qualidade de sócios-gerentes da impugnante,
declararam trespassar à da sociedade comercial por quotas denominada “José de Pinho & Lucília, Lda.” o estabelecimento comercial
de sapataria de venda e adornos pessoais em marroquinaria, sito na
Rua Conselheiro Luís de Magalhães, 46, freguesia de Vera Cruz,
cidade de Aveiro, instalado e a funcionar na fracção autónoma designada por “A-Três”, composta por loja, sobreloja, sanitários e segunda dependência para arrumos, no rés-do-chão do prédio urbano
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3061 da freguesia de
Vera Cruz, com todos os elementos que o integram, nomeadamente
os móveis e utensílios e o próprio direito ao arrendamento, pelo preço
de dez milhões de escudos, que declaram ter já recebido, tudo como
melhor resulta do documento de fls. 25 a 27 dos autos e cujo teor
aqui se dá por integralmente reproduzido;
3.1.2. Em cumprimento da ordem de serviço n.o 26 362, de 99.12.31,
código PAIT 221.28, a Divisão de Inspecção Tributária da Direcção
Distrital de Finanças de Aveiro procedeu a exame à escrita da impugnante dos exercícios de 1995 a 1998, com início em 2000.01.17
e conclusão em 2000.02.18, na sequência da qual foi elaborado em
2000.03.16 o relatório de exame à escrita que consta de fls. 2 a fls.
34 do apenso a estes autos e cujo teor aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os legais efeitos e de onde, além do mais,
consta o seguinte:
«b) Omissão de proveitos:
Retomamos a análise do assunto que foi aflorado no ponto II.C.2.
deste relatório, relativo ao Trespasse da loja “Bottina”.
Aquando da análise da declaração de rendimentos Mod. 22 referente
ao exercício de 1997, constatamos a inclusão na conta “Proveitos e
Ganhos Extraordinários” do montante de 8.097.260$00, valor contabilizado e resultante do trespasse da actividade.
No decorrer da acção inspectiva foram-nos colocados à disposição
para análise, os elementos considerados indispensáveis à auditoria. De
entre estes, encontrava-se um Contrato-Promessa de Compra e Venda,
datado de 25 de Agosto de 1997, celebrado entre os sujeitos passivos
“Bottina - Mar. e Calçado de Gomes & Mendonça, Lda” e “José de
Pinho & Lucília, Lda.”, em que o primeiro, pelo valor de 10.000.000$00
cedia a título de trespasse o espaço comercial até então utilizado para
o exercício da sua actividade bem como o mobiliário nele existente (que
foi alienado pelo seu valor líquido, ou seja, por 1.092.740$00).
Em anexo ao aludido contrato, encontrava-se uma fotocópia de dois
cheques emitidos pela D. Lucília de Santos Sousa Pinho, sócia-gerente
da firma “José de Pinho & Lucília, Lda.”, nos seguintes termos:
- Cheque n.o 1314935, s/ BPA, com data de 25/08/97, no valor de
10.000.000$00, emitido à ordem de Botina, Gomes & Mendonça, Lda.;
- Cheque n.o 1314936, s/ BPA, com data de 01/08/98, no valor de
10.000.000$00, emitido à ordem de António Marinha Gomes.
Em face dos elementos ora relatados, diligenciamos no sentido de
ouvir da parte do adquirente, a firma “José de Pinho & Lucília, Lda”,
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o motivo(s) da existência de dois cheques, com diferentes datas e para
destinatários diferentes.
Donde, foi emitido o Despacho n. o 12/2000, de 26.01.00, para efeitos
de “cruzamento de elementos”. Deslocamo-nos, assim, ao estabelecimento comercial da D. Lucília, tendo esta senhora confirmado o entendimento que já tínhamos quanto ao valor real do trespasse, ou seja,
que “o trespasse foi de 20.000.000$00”, conforme declarações contidas
no Auto de Declarações que se encontra em Anexo n.o 4, de fls. 1
a fls. 4.
Concluída que estava a acção inspectiva, foi marcada uma reunião
com o Sr. António Marinha Gomes e o seu contabilista, Sr. Ilídio Magalhães para troca de impressões acerca dos resultados obtidos na auditoria fiscal.
Foi então feita exposição das correcções que nos propomos efectuar
e sugerido que, em relação ao trespasse o Sujeito Passivo procedesse
à regularização do valor através da apresentação de uma declaração
de rendimentos Mod. 22 de substituição e inerente à alteração da escritura
notarial.
Contudo, tal não foi o entendimento do Sr. António Marinha Comes,
ao alegar que:
- o valor do cheque que se encontra emitido em seu nome resulta
de empréstimos a dinheiro, efectuados à D. Lucília e não, como estávamos a concluir, de uma parte (metade) do valor do trespasse.
Foi então solicitada a exibição de documentos (idóneos) que comprovassem os referidos empréstimos ao que nos foi respondido não possuir
qualquer documento que possa provar que fez o(s) empréstimo(s) (não
obstante o Sr. Marinha Gomes ter por diversas vezes utilizado a expressão
popular “há morreres e viveres”). Estes eram efectuados sempre em dinheiro e sem exigência de juros.
Com base nos elementos que dispomos e que são concretamente dois
cheques no valor de 20.000.000$00 cada um, emitidos para a “Botina”
e para o seu sócio Sr. Marinha Gomes e a declaração prestada pela
D. Lucília (a adquirente do trespasse), confirmando que o valor deste
foi de 20.000.000$00 e, inclusive, que parte deste valor ainda se encontra
em dívida.
Em face do exposto, somos levados a concluir que o Sujeito Passivo
omitiu à sua contabilidade proveitos no montante de 10.000.000$00,
contrariando com tal procedimento o disposto no artigo 17. o e seguintes
do Código do IRC, devendo ser acrescido ao lucro tributável a importância de 10.000.000$00
A conduta acima descrita - celebração de negócio simulado quanto
ao valor - encontra-se prevista e é punível nos termos do artigo 23.
o
do RJIFNA.»;
3.1.3. A impugnante deu entrada em 2000.06.12 com o pedido de
revisão da matéria tributável fixada no despacho que incidiu sobre
o relatório a que alude o n.o anterior, tendo a reunião entre peritos
ocorrido em 2000.09.19, tendo estes, além do mais, chegado a acordo
em julgar-se incompetentes para alterar o valor fixado a título de
omissão de proveitos, face ao disposto no artigo 91.o, n.o 14, da L.G.T.
(facto alegado pela F.P. no artigo 22.o da douta contestação, não
infirmado pela parte contrária e confirmado pelos documentos juntos
a fls. 35 e seguintes do apenso);
3.1.4. Procedeu-se à liquidação adicional de I.R.C. do exercício
de 1997 em 2000.10.04, a qual recebeu o n.o 8310012360, sendo o
valor a pagar de E 26.461,84 e a data limite de pagamento em
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2000.12.04 (cfr. designadamente o doc. de fls. 15 junto com a
impugnação);
3.1.5. A petição da impugnação deu entrada no Serviço de Finanças
de Aveiro - 1a em 2001.03.01 (cfr. carimbo aposto no cabeçalho da
douta P.I.);
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A questão que neste vem suscitada respeita à decisão por parte
da sentença de julgar procedente a impugnação em relação ao acréscimo à matéria colectável de 10.000.000$00 e à correspondente liquidação nessa parte de derrama e juros compensatórios, relativamente ao valor do trespasse do estabelecimento comercial. Para decidir como decidiu o julgador considerou que a simulação do preço
em negócio jurídico titulado por documento autêntico carecia de prévia declaração de nulidade pela via judicial para que pudesse ser
corrigida a matéria colectável, invocando em apoio de tal entendimento o artigo 32o do Código de Processo Tributário e, actualmente,
o artigo 39o, no 2, da Lei Geral Tributária.
Prescreve o artigo 39o da Lei Geral Tributária:
“1. Em caso de simulação de negócio jurídico, a tributação recai
sobre o negócio jurídico real e não sobre o negócio jurídico simulado.
2. Sem prejuízo dos poderes de correcção da matéria tributável
legalmente atribuídos à administração tributária, a tributação do negócio jurídico real constante de documento autêntico depende de
decisão judicial que declare a nulidade.”
A situação factual em causa reporta-se à celebração de um trespasse
de uma loja em que os contraentes declararam na escritura um preço
de 10.000.000$00 e a Administração Fiscal, na sequência da inspecção,
concluiu, pelo testemunho da adquirente e pela existência de dois
cheques, que o valor do trespasse não fôr a de 10.000.000$00 mas
de 20.000.000$00, não tendo a impugnante logrado provar que o segundo cheque se reportava a um empréstimo que fizera à adquirente.
Importa pois interpretar correctamente o teor do no 2 do artigo 39o
da Lei Geral Tributária. Este começa logo por delimitar o seu sentido
ao considerar que o que nele se determina, quanto à tributação do
negócio constante de documento autêntico, é feito “sem prejuízo dos
poderes de correcção da matéria tributável legalmente atribuídos à
administração tributária”. Poderes que, no respeitante ao IRC, são
conferidos à Administração Fiscal nos termos dos artigos 83o, 91o
e 95o do CIRC, bem como dos artigos 58o, 74o e 90o da Lei Geral
Tributária. E já assim era no domínio do Código de Processo Tributário, cujo artigo 32o, no 2, dispunha que os actos ou negócios
jurídicos nulos ou anuláveis constantes de documentos autênticos produziam os correspondentes efeitos jurídico-tributários enquanto não
houvesse decisão judicial a declará-los nulos ou anuláveis, salvo as
excepções expressamente previstas nas leis tributárias (sublinhado nosso). Quer isto dizer que a Administração Fiscal não pode ignorar
tais negócios jurídicos enquanto não for declarada a sua nulidade
ou anulabilidade mas não está impedida de proceder a correcções
à matéria colectável introduzindo as que forem pertinentes face aos
elementos apurados ou até, se for caso disso, ao método presuntivo.
Não é a mesma coisa ignorar um negócio constante de documento
autêntico por o entender simulado ou mesmo tributar o que se considera real ou, atendendo ao negócio constante de tal documento,
corrigir a matéria colectável que daí resulte, nos termos legais. É
esta a situação vertente. A Administração Fiscal aceitou a existência
13

386
do negócio que as partes celebraram por escritura pública não dizendo
que este era simulado. Mas, no uso dos seus poderes legais, corrigiu
a matéria tributável declarada presumindo que o preço pago era superior ao que constava da escritura.
Em anotação ao acórdão de 4 de Dezembro de 1973 do STJ o
Prof. Vaz Serra (RLJ - ano 107 - fls. 309-314) escrevia: “a simples
simulação do preço não torna nulo o contrato, ainda que feita para
prejudicar o direito do Estado ao imposto”. E acrescentava adiante:
“o contrato não é nulo por motivos de natureza fiscal, sendo a sua
validade ou nulidade determinada pelas regras do direito privado.
A lei fiscal não impõe, consequentemente, a nulidade do contrato
em que exista simulação do valor; e essa nulidade não resulta também
da lei civil, pois, ainda que se trate de contrato sujeito legalmente
a uma forma especial, como acontece com o contrato de compra
e venda de coisa imóvel, a razão da exigência da forma não abrange
o montante do preço, ... o qual não tem de ser determinado no contrato, bastando que seja determinável”.
No Manual dos Contratos em Geral, fls 151 e segs., definia o Prof.
Galvão Teles os vários tipos de simulação. Assim:
- simulação: divergência entre a vontade e a declaração, estabelecida
por acordo entre as partes com o intuito de enganar terceiros;
- simulação absoluta: quando na aparência se celebra um contrato,
mas na realidade nenhum contrato se quer;
- simulação relativa: dá-se quando as partes pretendem realizar,
e de facto realizam, um contrato, mas para iludir terceiros o ocultam,
o encobrem, com um contrato diverso pela sua função e natureza,
ou divergente em algum aspecto.
No caso vertente estamos perante uma simulação relativa. O negócio existe, o trespasse efectuou-se, cingindo-se a simulação ao preço
pago pelo mesmo. Como atrás referimos tal simulação não torna nulo
o negócio que consta da escritura e foi esse o que a Administração
Fiscal tomou em consideração como facto tributário. Mas, tendo encontrado elementos indiciadores de que o preço pago não correspondia ao declarado, procedeu à correcção à matéria colectável nos
termos que a lei lhe permitia. O Prof. Leite de Campos (“Simulação
dos negócios jurídicos” in Problemas Fundamentais do Direito Tributário, fls. 224), após referir a necessidade da via judicial para declarar
a nulidade do negócio jurídico simulado, escreve “Isto não impede,
nos termos da primeira parte do no2 (do artigo 39o da Lei Geral
Tributária), que a Administração Fiscal corrija a matéria tributável
revelada pelo negócio real, nos termos indicados na última parte do
no 2”. O facto de constar da escritura um preço determinado apenas
demonstra ter sido esse o declarado pelas partes perante o notário
mas não inibe a Administração Fiscal de ter outro entendimento face
aos elementos que apura. Como bem se referiu no acórdão 1757/02
de 19 de Fevereiro de 2003 “mal se compreenderia que, consagrando
a Lei Geral Tributária a presunção de veracidade das declarações
dos contribuintes apresentadas à Administração Fiscal, e nem por
isso lhe proibindo o recurso a métodos presuntivos (artigo 75o), atribuísse às declarações prestadas perante outro oficial público - o notário
- valor superior, tal que a Administração ficasse manietada, dependente da obtenção de uma declaração judicial de nulidade. Não se
vislumbra razão para conferir maior força à declaração feita perante
um notário do que àquela que é produzida perante a Administração
Fiscal”.
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Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso
e revogar a sentença recorrida, baixando o processo a fim de ser
conhecida a demais matéria da impugnação.
Custas pela recorrida que contra-alegou, fixando em 50% a
procuradoria.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta
de Queiroz — Mendes Pimentel.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Nulidade de sentença. Falta de pronúncia sobre questão que
o juiz deva conhecer. Art. 125o, n.o 1, do CPPT. Não conhecimento do objecto do recurso por substituição.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Pedindo a reclamante juros, num processo de verificação
e graduação de créditos, ocorre omissão de pronúncia,
com a inerente nulidade de sentença, se o juiz olvida
completamente esse pedido.
II — Nesta hipótese, devem os autos voltar à 1.a Instância,
a fim de ser proferida nova sentença, pois o Supremo
Tribunal, no caso, não se substitui ao Tribunal de 1a
Instância, face ao disposto no art. 726o do CPC.
Recurso n.o 99/03-30, em que são recorrente a Fazenda Pública, recorridos José Manuel Barbosa Ribeiro e outra e de que foi relator
o Ex.mo Juiz Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - A FAZENDA PÚBLICA interpôs, junto deste STA, recurso
da sentença do Mm.o Juiz do 1 o Juízo do Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto, que graduou os créditos reclamados num processo de verificação e graduação de créditos, em que figuram como
reclamados os executados José Manuel Barbosa Ribeiro e outra.
Apresentou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
1. A douta sentença sob recurso, ao graduar o crédito exequendo,
não procedeu, como devia, à graduação dos juros de mora respeitantes
ao mesmo crédito.
2. Mostram-se assim violadas as disposições conjugadas dos
arts. 822o, n.o 1, do CC, 8o. do DL n. 73/99, de 16/3, e 40o, n.o 4,
da LGT.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que a sentença é nula por omissão
de pronúncia.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
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2 - Apreciemos desde já a nulidade invocada expressamente pelo
EPGA, segundo a leitura que faz das alegações da recorrente.
Diz o Ilustre Magistrado:
”A meu ver (e à semelhança do que tenho proposto em vários
outros casos iguais pendentes) a alegação deverá ser entendida no
sentido de que a recorrente Fazenda Pública imputa à sentença recorrida omissão de pronúncia quanto à graduação dos juros indemnizatórios (no valor de Esc. 97.820$00), referidos ao crédito exequendo.
Ora, essa alegação procede manifestamente, sendo certo que nada
obstava a que o Mm.o Juiz a quo os graduasse.”
Tem razão o EPGA.
Na verdade é essa a dimensão que se deve atribuir à pretensão
da recorrente.
Assim, o que está em causa é a alegada omissão de pronúncia.
Pois bem.
Não há dúvida que a recorrente reclamou, na peça respectiva, os
juros a que agora alude (juros de mora, entenda-se).
E o M.mo Juiz não os considerou na sentença, nem fez qualquer
referência a eles na parte dispositiva da mesma.
Há assim patentemente omissão de pronúncia sobre questão que
o Sr. Juiz tinha necessariamente que conhecer.
A sentença recorrida é pois nula, nos termos do art. 125o, n.o 1,
do CPPT.
Que consequências?
Será que este Tribunal se pode substituir ao tribunal recorrido,
conhecendo do objecto do recurso?
O art. 715o, n.o 1, do CPC diz-nos que ”embora o tribunal de
recurso declare nula a sentença proferida na 1.a Instância, não deixará
de conhecer do objecto da apelação”.
Mas será que tal preceito tem aplicação a este Supremo Tribunal?
Entendemos que não.
Como é sabido, este Supremo Tribunal é um tribunal de revista.
Ora, dispõe o art. 726o, do CPC:
”São aplicáveis ao recurso de revista as disposições relativas ao
julgamento interposta para a relação, com excepção do que se estabelece no art. 712o e no n.o 1 do art. 715o e salvo ainda o que
vai prescrito nos artigos seguintes.”
Faz-se assim, como se vê, expressa excepção ao já referido n.o 1
do art. 715o, ou seja, estatui-se aqui que este Tribunal não se substitui,
no caso, ao tribunal recorrido.
Incumbe pois ao tribunal recorrido proferir nova sentença, expurgada agora daquela nulidade.
4 - Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
julgando-se nula a sentença por omissão de pronúncia, ordenando-se
a baixa dos autos à 1a instância, a fim de que seja proferida nova
sentença, que tenha em conta o acima decidido.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo Madureira — Ernâni Figueiredo.
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Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Imposto sobre o rendimento - capitais. Juros decorridos.
Doutrina que dimana da decisão:
Os juros de títulos de dívida pública decorridos até à data
da venda destes - ocorrida anteriormente à da amortização
ou reembolso - são rendimentos de capitais sujeitos a tributação e a retenção na fonte, nos termos dos artigos 6o,
no 1, al. c) - mesmo antes da redacção introduzida pelo
DL n.o 263/92, de 24.X - e 91o do CIRS e 75o, no 1, al. c),
e 6o do CIRC.
Recurso n.o 239/03-30. Recorrente: BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, SA; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
O Banco Nacional Ultramarino, SA, inconformado com o acórdão
do TCA que julgou improcedente esta impugnação judicial por si
deduzida contra liquidação adicional de IRC do ano de 1991, no
montante de 384 020 148$00, e respectivos juros de mora no montante
de 116 133 391$00, vem até nós, rematando a sua alegação de recurso
com as seguintes conclusões:
1. O objecto da presente impugnação resume-se à questão de saber
se os juros decorridos são susceptíveis de ser considerados como um
rendimento de capital, logo tributáveis.
2. E embora as decisões dos nossos Tribunais Superiores tenham
sido proferidas sempre no sentido de considerar tais rendimentos
como de capital, o certo é que, além do argumento finalístico de
evitar a evasão fiscal, se não adianta nenhum outro, segundo os cânones do ensinamento do direito.
3. Razão pela qual, com o devido respeito, não nos resignamos
e, felizmente, não somos os únicos a assim pensar, como demonstram
as posições doutrinárias que se citam e cujos argumentos ainda não
vimos ser rebatidos.
4. De resto, a pobreza com que a questão é decidida é prova disso
mesmo, bastando para tanto que o legislador tenha querido tributar
a substância económica para que todo e qualquer facto que o gere
seja tributável.
5. Argumento que se nos afigura dogmaticamente inconcebível e
inaceitável.
6. Até porque, a ser válido tal argumento, não vimos nenhum acórdão explicitar como seria calculada a base tributável do imposto, ou
seja, qual o valor que se atribuiria ao reembolso do capital e o que
se imputaria à valorização antecipada dos títulos.
7. O que, admita-se sem pejo, seria tarefa impossível, pela razão
simples de que o valor de recompra só pode ser conhecido pelo adquirente e pelo alienante dos títulos.
8. Sem essa explicação, cai pela base toda a tentativa de construção
da tese que qualifica os juros decorridos como verdadeiros juros,
porque sem matéria colectável não pode haver cálculo de imposto.
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9. Acresce, como se lê em qualquer manual de Economia, é dogmaticamente insustentável que se possa definir como rendimento de
um bem um negócio jurídico que inclua a alienação do próprio bem
que o gerou.
10. Daí que essa valorização patrimonial não seja susceptível de
ser tributada na data em que se verifica a sua alienação, uma vez
que esse negócio não gera, em sentido jurídico próprio, um rendimento
de capital.
11. Por esse motivo, essa substância económica não se continha
no âmbito da previsão da norma de incidência tributária dos rendimentos de capital, dado tratar-se de uma pura operação de compra
de títulos da dívida pública, antes da data do seu vencimento, logo,
definitiva e irreversível.
12. Deste modo, a interpretação feita no acórdão recorrido do
art.o 6o, n.o 1, al. c), do CIRS, na medida em que considera compreendida na sua previsão a tributação dos juros vencidos ou decorridos e ao atribuir-lhe este sentido normativo, ofende e viola o
princípio da tipicidade tributária consignado no art.o 103o da CRP,
logo é inconstitucional.
13. Uma vez que, por força desse princípio, a actividade do intérprete não pode chegar a conclusões interpretativas que façam integrar na norma de incidência tributária realidades que objectiva e
inequivocamente não são por ela abrangidas.
14. Defendendo-se que os juros vencidos ou decorridos se continham na previsão dessa norma é conferir a essa interpretação uma
dimensão normativa ostensivamente oposta àquela que resultaria da
análise e interpretação do seu elemento literal, que consigna, de forma
expressa, que o imposto só é devido no momento do vencimento
dos juros.
15. Aduz-se como argumento reforçador desta tese que a alteração
legislativa introduzida pelo DL 263/92 reveste a natureza de norma
interpretativa, mera explicitação do regime legal vigente.
16. Tal interpretação não só ignora as razões que presidiram à
dita alteração, patenteadas no seu relatório, como constitui a passagem
de um autêntico atestado de ineficiência ao legislador, na medida
em que consignou direitos e obrigações já existentes no ordenamento
jurídico-fiscal.
17. Todavia, também a interpretação que é consignada sobre o
sentido e natureza das alterações introduzidas no art.o 6o do CIRS
pelo art.o 1o do DL 263/92, de forma a considerá-las como normas
de natureza interpretativa, é inconstitucional, por violar o citado
art.o 103o da CRP.
18. Na verdade, a decisão recorrida, através da atribuição dessa
dimensão normativa ao preceito alterado pelo indicado DL, e só essa,
está a vincular o intérprete a aderir a esse sentido, de modo a excluir
outros sentidos jurídicos possíveis e, consequentemente, forçar a aplicação da norma a situações geradas antes da data da sua vigência,
ou seja, aplica-a retroactivamente.
19. É pacífico que a tutela constitucional da proibição de aplicação
retroactiva das leis fiscais depende do desrespeito, no caso concreto,
do princípio da segurança jurídica.
20. Sendo inquestionável, na situação em apreço, que a tributação
dos juros vencidos no momento da alienação dos títulos não estava
legalmente prevista no momento em que se verificaram essas operações - 1991 - , nem era sequer previsível que esses factos se integrassem na norma de incidência dos rendimentos de capital.
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21. Assim sendo, a dimensão normativa que lhe foi atribuída pela
decisão recorrida, por afectar o princípio da segurança dos cidadãos
e destinatários dessa norma de incidência fiscal, torna essa aplicação
retroactiva desconforme e proibida pelo citado preceito constitucional,
logo igualmente inconstitucional.
22. Em resumo, quer porque a norma de incidência (art.o 6o do
CIRS) dos rendimentos de capital à data da ocorrência das operações
de compra - 1991 - apenas contemplava a tributação desses rendimentos no momento do vencimento dos juros, quer porque a sua
alteração pelo art.o 1o do DL 263/92 se traduzia numa modificação
ou inovação do regime jurídico vigente, os juros decorridos ou vencidos
consubstanciavam realidades que se não continham na previsão da
norma de incidência tributária, verificando-se, por isso, a ilegalidade
da liquidação impugnada, o que origina a sua consequente anulação,
bem como a dos respectivos juros de mora, por força do disposto
no art. 120o do CPT.
23. De resto, sempre a interpretação dessa norma feita no acórdão
recorrido, por isso merecedor de objectiva censura, no sentido de
lhe atribuir um sentido e dimensão normativas de forma a abranger
na sua previsão e considerar como juro a operação de venda dos
títulos antes da data do respectivo vencimento e a conferir a natureza
de norma interpretativa à alteração introduzida nesse preceito pelo
citado art.o 1o do DL 263/92, aplicando-a retroactivamente, são inconstitucionais, por ofenderem o princípio da tipicidade tributária
consagrado no art.o 103o da CRP, uma vez que é afectado irreversivelmente o princípio da segurança dos cidadãos, o que também
inquina a legalidade da liquidação impugnada e determina o reembolso do imposto liquidado, uma vez que a Rct. já o liquidou em
29 de Maio de 2002.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende que o recurso -não merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
I - Com data de 16.IV.1992, foi levantado à impugnante um auto
de notícia onde se lê: « ... verificámos pessoalmente, relativamente
ao ano de 1991, através de amostragem, as seguintes situações:
a) Em 19.111.1991, o BNU adquiriu 211 500 títulos FIPs 90 ao
Fundo de Investimento Mobiliário BNU Tesouraria pelo valor de
esc. 2 115 000 000$00 com 74 dias de juros corridos no montante
líquido de imposto de esc. 64 777 750$00, não tendo sido reflectido
a favor do Estado o imposto inerente a esta operação, no montante
de esc. 16 194 438$00, nos termos preconizados pelas circulares 16/89
e 17/89, respectivamente de 09.XI e 27.111 .
II - Em 20.111.1991, o BNU adquiriu 500 000 títulos FIPs 90 ao
Fundo Investimento Mobiliário BNU Tesouraria por esc.
5 000 000 000$00 com um total de juros corridos líquidos de imposto
no montante de esc. 352 516 428$00 (190 000 títulos com 169 dias
de juro corrido de esc. 132 896 868$00; 170 000 títulos com 199 dias
de juro corrido de esc. 139 078 514$00 e 140 000 títulos com 139
dias de juro corrido de esc. 80 541 048$00 ). Relativamente a estas
operações não foi igualmente reflectido a favor do Estado o imposto
subjacente às mesmas, no montante de esc. 88 129 107$00.
III - Em 28.VII.1991, o BNU adquiriu ao Fundo de Investimento
Mobiliário BNU Tesouraria 509 746 títulos FIPs 91/99 por esc.
5 097 460 000$00 com 102 dias de juro corrido no montante líquido
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de imposto de esc. 215 197 770$00, não tendo sido reflectido a favor
do Estado o imposto inerente a estas operações no montante de esc.
53 799 443$00, nos termos previstos nas circulares 16/89 e 17/90.
O total do imposto decorrente das situações enunciadas não reflectido a favor do Estado na conta-corrente estabelecida pelas circulares supracitadas ascende a esc. 158 122 988$00.
Temos assim que a presente entidade apenas está dispensada da
retenção na fonte pelo período em que detém os títulos em seu poder.
Ora, se efectivamente recebeu juros por um período de tempo
em que os títulos permanecem na posse de outrém tem então obrigação
de efectuar a entrega do imposto correspondente aos rendimentos
gerados nesse período.
Foi assim infringido o disposto no artigo 10o do DL 215/89, de
01.VI, aliás conforme interpretação conferida pelas circulares
n.os 16/89 e 17/90.»
IV- A impugnante foi notificada por carta registada e com A/R
em 21.X.1992 para pagar a quantia de esc. 1 199 370$00 e respectivos
juros de mora no montante de esc. 433 313$00 provenientes da liquidação de IRS do ano de 1991 e que teve por base os seguintes
fundamentos: «Imposto retido na fonte nos termos dos arts. 91o e
74o do CIRS relativo a operações de compra de títulos de dívida
e não entregues nos cofres do Estado no prazo legalmente previsto
no art.o 91 o do CIRS, nem até à presente data, sendo por este facto
devidos juros de mora nos termos do art.o 103o do CIRS.»
V - A impugnante entendeu que tais importâncias não estavam
sujeitas a retenção na fonte de IRC, não tendo procedido à mesma.
VI - A impugnante deduziu a presente impugnação no dia 11.11.
1993.
Exposto o quadro factual disponível, cabe referir que a questão
decidenda é a de saber se os juros relativos a títulos de dívida pública
decorridos entre a data de emissão e a compra ocorrida antes do
seu vencimento são rendimento de capital, logo tributáveis em sede
de IRC.
Por diversas vezes, enfrentou esta Secção do STA semelhante questão, dandolhe, sempre, a mesma resposta: os juros de títulos de dívida
negociados, decorridos antes do seu vencimento ou reembolso, pagos
pelo adquirente ao alienante aquando da transacção efectuada, são
rendimentos de capitais tributáveis e sujeitos a retenção na fonte
no acto do pagamento, nos termos dos artigos 1o e 6o, no 1, al. c)
(na sua versão original, explicitada em 1992), e 91o do CIRS e 75o,
no 1, al. c), e 6o do CIRC - cfr. acórdãos de 10.IV.2002 - rec. 245/02-30;
20 de Março 2002 - recs. 25 805 e 26 763; 14 de Fevereiro 2002
- rec. 26 803; 03.X.2001 - rec. 25 954; 15.XI.2000 - rec. 25 376; 11.X.2000
- rec. 24 507; 03.V.2000 - rec. 24 585, e de 25.XL 1998 - rec. 22 923.
Perfilando-se, pois, jurisprudência reiterada e uniforme deste STA
na matéria, decide-se, pelos fundamentos constantes do citado aresto
de 14 de Fevereiro do ano transacto, de que se anexa fotocópia,
negar provimento ao recurso - artigo 705o do Código de Processo
Civil, a fortiori e ex vi artigo 2o, al. e), do CPPT.
Custas pelo Banco recorrente, com procuradoria de 50%.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.
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Recurso no 26 803, de 14 de Fevereiro de 2002
Acordam, em conferência, nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
A - O relatório:
1. O BANCO NACIONAL ULTRAMARINO S.A., com os demais
sinais dos autos, dizendo-se inconformado com a sentença do Tribunal
Tributário de 1a instância de Lisboa (3o Juízo-2.a Secção), de
26/10/2000, a qual julgou improcedente a impugnação judicial por
ele deduzida contra a liquidação do IRS do ano de 1990, do montante
de 4 953 967$00, relativo a ”juros decorridos”, dela recorreu para
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, pedindo a sua revogação e a anulação do acto tributário contenciosamente sindicado.
2. A Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, pelo seu acórdão de 25/0912001, julgou-se hierarquicamente incompetente para conhecer do recurso por este ter por exclusivo fundamento matéria de direito. Em consequência desta decisão, e invocando o disposto no art.o 47o, n.o 2, do CPT, pediu a
recorrente a remessa destes autos para este Supremo Tribunal.
3. Nas suas alegações de recurso, a recorrente refuta o julgado
pela 1.a instância com base nas razões que sintetizou na seguinte
síntese conclusiva:
«1. O objecto da presente impugnação resume-se à questão de
saber se os j̀uros decorridos”, fruto de tanta controvérsia doutrinária
e jurisprudencial, são susceptíveis de serem considerados como um
rendimento de capital, logo tributáveis.
2. Basta a simples leitura da douta decisão proferida para se verificar
o tratamento singelo e simplista de que foi alvo, traduzido, aliás,
e ao que se julga, numa inovadora e curiosa qualificação desta
realidade.
3. E é tanta e tamanha a certeza do julgador que até recorre a
uma fundamentação alternativa, ou seja, configura-a como pagamento
de juros até essa data ou, sublinhe-se, como vencimento de juros
por reembolso antecipado.
4. Todavia, não explica, naturalmente, como as compatibiliza, quer
com a data de vencimento de juros constante do título quer com
o apuramento do seu valor antes dessa data.
5. Dogmaticamente, é insustentável que se possa definir como rendimento de um bem um negócio jurídico que encerre a alienação
do próprio bem que o gerou.
6. Assim, essa valorização patrimonial não é susceptível de ser tributada na data em que se verifica a venda do bem, uma vez que
esse negócio não gera, em sentido jurídico próprio, um rendimento
de capital.
7. Daí que tal realidade se não contivesse no âmbito da previsão
da norma de incidência tributária dos rendimentos de capital, dado
tratar-se de uma pura operação de compra de títulos da dívida pública,
antes da data do seu vencimento, logo, definitiva e irreversível.
8. Assim, a interpretação feita pelo julgador do art.o 6o, n.o 1,
al. c), do CIRS, na medida em que considera compreendidos na sua
previsão, a tributação dos juros vencidos ou decorridos, e ao atribuir-lhe este sentido normativo, ofende e viola o princípio da tipicidade
tributária consignado no art.o 103o da CRP, logo é inconstitucional.
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9. Uma vez que, por força desse princípio, a actividade do intérprete
não pode chegar a conclusões interpretativas que façam integrar na
norma de incidência tributária realidades que objectiva e inequivocamente não são por ela abrangidas.
10. Ora, defendendo o julgador que os juros vencidos ou decorridos
se continham na previsão dessa norma, é conferir à sua interpretação
uma dimensão normativa ostensivamente oposta àquela que resultaria
da análise e interpretação do seu elemento literal, que consigna, de
forma expressa, que o imposto só é devido no momento do vencimento
dos juros.
11. Acresce sustentar-se a improcedência da impugnação, pugnando-se pela atribuição à alteração legislativa introduzida pelo DL. n.o
263/92, a natureza de norma interpretativa, ou em alternativa, como
parece ser paradigmático, no facto o ordenamento jurídico fiscal não
proibir a aplicação de leis retroactivas.
12. Tal interpretação, não só ignora as razões que presidiram à
dita alteração, patenteadas no seu relatório, como constitui a passagem
de um autêntico atestado de ineficiência ao legislador, na medida
em que consignou direitos e obrigações já existentes no ordenamento
jurídico-fiscal.
13. Todavia, também esta interpretação das alterações introduzidas
pelo DL. 263/92, de forma a considerá-las como normas interpretativas, é inconstitucional por violar o citado art.o 103o da CRP.
14. Na verdade, o julgador através da atribuição dessa dimensão
normativa ao preceito alterado pelo indicado DL, está a vincular o
intérprete a aderir a esse sentido, que, excluindo outros sentidos possíveis, força a aplicação da norma a situações geradas antes da data
da sua vigência, ou seja, aplica-a retroactivamente.
15. É pacífico que a tutela constitucional da proibição de aplicação
retroactiva das leis fiscais depende do desrespeito, no caso concreto,
do princípio da segurança jurídica.
16. Sendo inquestionável, na situação em apreço, que a tributação
dos juros vencidos no momento da alienação dos títulos, não estava
legalmente prevista no momento em que se verificaram essas operações - 1990 - nem era sequer previsível que esses factos se integrassem na norma de incidência dos rendimentos de capital.
17. Assim sendo, a dimensão normativa que lhe foi atribuída pelo
julgador, por afectar o princípio da segurança dos cidadãos e destinatários dessa norma de incidência fiscal, torna essa aplicação retroactiva desconforme e proibida pelo citado preceito constitucional,
logo igualmente inconstitucional.
18. Em resumo, quer a norma de incidência dos rendimentos de
capital à data da ocorrência das operações de compra - 1990 - apenas
contemplava a tributação desses rendimentos no momento do vencimento dos juros, quer porque a sua alteração pelo DL. 263/92 se
traduziu numa modificação ou inovação do regime jurídico vigente,
os juros decorridos ou vencidos consubstanciam realidades que se não
continham na previsão da norma de incidência tributária, verificando-se, por isso, a ilegalidade da liquidação impugnada e origina a
sua consequente anulação, bem como a dos respectivos juros de mora,
por força do disposto no art.o 120o do Código de Processo Tributário.
19. De resto, sempre a interpretação dessa norma feita pelo julgador, no sentido de lhe atribuir um sentido e dimensão normativas,
de forma a abranger na sua previsão e considerar como juro, a operação de venda dos títulos antes da data do respectivo vencimento
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e a conferir a natureza de norma interpretativa à alteração introduzida
nesse preceito pelo DL. n.o 263/92, aplicando-a retroactivamente, são
inconstitucionais, por ofenderem o princípio da tipicidade tributária,
consagrado no art.o 103o da CRP, uma vez que é afectado irreversivelmente o princípio da segurança dos cidadãos, o que também
inquina a legalidade da liquidação impugnada e determina a sua consequente anulação, como se afigura ser de lei e de inteira justiça».
4. A recorrida Fazenda Pública não contra-alegou.
5. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto neste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso pelas razões
expendidas no parecer do Ministério Público junto da 1.a instância
e da jurisprudência pacífica desta Secção tirada em numerosos casos
idênticos.
B - A fundamentação:
6. A questão decidenda É a de saber se estão sujeitos a IRS os
juros de títulos de dívida negociados em 1990, decorridos antes do
vencimento ou reembolso, pagos pelo adquirente ao alienante a quando da transacção efectuada, nos termos do art.o 6o, n.o 1, al. c), do
CIRS, antes da redacção que lhe foi dada pelo DL. n.o 263/92, de
24/10.
7. A matéria de facto:
Não vindo impugnada a matéria de facto, nem havendo lugar à
sua alteração, dá-se a mesma por assente nos termos em que ela
foi decidida pela sentença da 11 instância, para onde se remete, nos
termos dos arts. 716o, n.o 6, 726o, 749o e 762o do CPC.
8. O mérito do recurso:
8.1. A única questão que é objecto do recurso já foi apreciada
e decidida por este Supremo em vários casos idênticos e em todos
eles deu-lhes a mesma resposta - a de que os juros de títulos de
dívida negociados, decorridos antes do vencimento ou reembolso, pagos pelo adquirente ao alienante a quando da transacção efectuada,
são rendimentos de capitais tributáveis e sujeitos a retenção na fonte
no acto do pagamento, nos termos dos arts. 1o e 6o, n.o 1, al. c)
(na sua versão original, explicitada em 1992), e 91o do CIRS e art.o
75o, n.os 1, al. c), e 6, do CIRC (1).
8.2. E muito embora esta solução não mereça o louvor de alguma
doutrina (2) e de alguma jurisprudência dos tribunais inferiores na
ordem hierárquica, não vemos razões suficientes para a abandonarmos, tanto mais que a mesma sempre se poderá ancorar, também,
na axiologia postulada pelo princípio da igualdade consagrado no
art.o 13o da CRP, que também vincula no domínio da jurisdição,
e que subjaz ao comando do n.o 3 do art.o 8o do C. Civil, segundo
o qual ”nas decisões a proferir, o julgador terá em consideração todos
os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito”.
Por isso se reproduz aqui o essencial da argumentação que se expendeu no referido acórdão, de 3/5/2000, proferido no proc. n.o 24 585,
em que o aqui relator interveio como 1.o juiz-adjunto.
(1) Cfr. acórdãos de 25/11/98, 03/05/2000, 11/10/2000 e 3/10/2001, proferidos, respectivamente, nos procs. n.os 22 923, 24 585, 24 507, 25 376 e 25 954.
(2) Criticando o aresto de 315/2000, cfr. a anotação do Prof. Saldanha Sanches, in Fiscalidade, n.o 4, Outubro, 2000, págs. 57 e segs. Todavia, defendendo um sentido que se
equivale ao que veio a ser seguido por este Supremo, pode consultar-se Maria Teresa Veiga
de Faria, “Rendimentos de Títulos de Dívida Pública e de Outros Títulos de Crédito Negociáveis - Sua Qualificação para Efeitos Fiscais”, C. T. F, no 364. pp. 189 e segs.
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Escreveu-se, então, aí o seguinte:
”Ora, enquanto que o art. 6o, al. c, na redacção vigente ao tempo
do facto tributário, preceitua considerarem-se rendimentos de capitais
os juros... de títulos da dívida pública, obrigações, títulos de participação (e outros) emitidos por entidades públicas ou privadas e
os demais instrumentos de aplicação financeira, o art. 1o prescreve
incidir o IRS sobre o valor anual dos rendimentos ...de capitais (n.o 1)
e ficarem sujeitos a tributação tais rendimentos, quer em dinheiro,
quer em espécie... seja qual for o local onde se obtenham, a moeda
e a forma por que sejam auferidos.
Um tal conjunto normativo configura o tipo legal de incidência
do IRS sobre os rendimentos de capitais em termos estritamente
económicos, em que o resultado económico é o elemento essencial,
do que resulta serem abrangidos no âmbito da previsão legal todos
os factos que o permitam atingir, sejam negócios directos, sejam negócios indirectos (3).
Usando, assim, a lei o conceito económico para definir o facto
tributário, bastando-se com a colheita de rendimentos de aplicação
de capitais por um sujeito passivo para que o preenchimento daquele
seja satisfeito, excluindo a causa do percebimento dos mesmos da
estrutura do tipo legal (os rendimentos ficam sujeitos a tributação,
seja qual for a forma por que sejam auferidos, reza o art. 1o, n.o 2,
do CIRS), optou por uma base tributária que tanto prevenia, irrelevando-a, a adopção pelos particulares de esquemas negociais com
o fim indirecto de se subtraírem à tributação (em que cabem os negócios fiscalmente menos onerosos), como abstraia, tornando-as irrelevantes, de causas como as da hipótese em apreço, em que o juro
decorrido não é pago pelo devedor mutuário, mas por um terceiro,
adquirente do titulo da divida.
Opção legislativa que, ao acautelar a fiscalidade de evitações fiscais
que a prolificidade do comércio jurídico desencadeia (de que é exemplar este caso de compra e venda de títulos de dívida no mercado
secundário da Bolsa de Valores), se inscreve na intenção de prover
à eficiência funcional do sistema fiscal, na linha da realização dos
princípios da igualdade e generalidade tributária e capacidade contributiva, constitucionalmente consagrados (arts. 106o e 107o da
CR). (4)
Anotando-se que na captação do sentido das normas aplicadas foram utilizados os critérios próprios da interpretação jurídica, os elementos literal, racional e teleológico, sendo através destes que se
concluiu pela verificação de um tipo legal de incidência de conceito
económico, sem recurso à regra hermenêutica da consideração económica, de carácter extranormativo, apesar desta ter hoje assento
na lei, em caso de dúvida sobre o sentido das normas de incidência
a aplicar, no art. 11o, no 3, da LGT. (5).
Cf. Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, de Leite de Campos,
Benjamim Rodrigues e Jorge de Sousa, p. 54.
O sentido decisório alcançado já foi o de jurisprudência deste tribunal (6) e harmoniza-se com o princípio do legislador razoável, consagrado no art. 9o, no 3, do CCivil, na medida em que contribui para
fazer presumir acertada a asserção legislativa contida no preâmbulo
do DL 263/92, de 24.11, de que as alterações introduzidas no art.
6o do CIRS por esse diploma são explicitações ao quadro legal vigente
(3) Como escreveu Alberto Xavier, em Manual de Direito Fiscal, I, p. 175 e 278.
(4) Cf., neste sentido, Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, II, p. 223 e segs.
(5) Cf. Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, de Leite de Campos, Benjamim Rodrigues e Jorge de Sousa, p. 54.
(6) cf. Ac. deste Secção. de 25. 11.98. rec. 22 923., embora com diversa fundamentação.
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no domínio da qualificação dos rendimentos obtidos nas transacções
de títulos de divida.
Com efeito, pensar-se a norma de incidência em IRS e o respectivo
facto tributário estruturados em função do resultado económico, que
não por referência aos negócios jurídicos causais, desde a versão original do CIRS, ajuda a que as denotações de outros títulos de crédito
negociáveis, enquanto utilizados como tais [art. 6o, no 1, al. c)] e
fixações de aspectos temporais e quantitativos da liquidação do imposto em caso de transmissões dos ditos títulos art.o6o, no 3), introduzidas pela redacção do diploma de 92, sejam entendidas como
meras explicitações do regime legal em vigor, que não como inovadora
ampliação da base de incidência tributária.
De todo o exposto resulta que os juros de títulos de dívida negociados em Bolsa, decorridos antes do vencimento ou reembolso,
pagos pelo adquirente ao alienante aquando da transacção efectuada,
são rendimentos de capitais tributáveis e sujeitos a retenção na fonte
no acto do pagamento, nos termos dos arts. 1 o, 6o, al. c), (na sua
versão original, explicitada em 1992), e 91o do CIRS e art. 75o, nos 1,
al. c), e 6, do CIRC, pelo que a liquidação impugnada não padece
de ilegalidade».
8.3. Além do referido, poder-se-á, ainda, ajuntar que a solução
defendida de ver incluídos na hipótese da norma de incidência da
al. c) do n.o 1 do art.o 6o do CIRS, já na sua na versão originária,
os juros dos títulos de dívida, mormente nos casos como o presente
em que, de acordo com o probatório que ninguém pôs em crise,
o alienante e o adquirente, isolaram, na formação do preço estabelecido, os elementos correspondentes ao valor do capital representado no título e o dos juros correspondentes ao tempo decorrido
desde a data de emissão até à data da alienação e sobre estes fizeram
incidir o imposto correspondente, pagando apenas os juros líquidos
do imposto, é, também, aquela solução que mais se harmoniza com
o conceito de mais valias que o CIRS acolheu. Na verdade, no seu
art.o 10o, este diploma substantivo conformou o tipo normativo das
mais valias em função essencialmente de duas características: uma,
a existência de um ganho ocasional ou fortuito; a outra, a associação
desse ganho ocasional a uma orientação preferencial do agente económico pela obtenção de tais ganhos, na aquisição de certos bens
ou direitos que são economicamente adequados a propiciá-los, embora
relevando apenas dentre destes os taxativamente indicados. Ora, numa
situação em que o mercado económico, na formação do preço dos
títulos, funciona assente numa regra de isolamento do valor do capital
incorporado no título relativamente ao valor que corresponde ao rendimento certo, ainda que no caso de certos títulos possa ser variável,
gerado pelo título durante certo período, não é possível afirmar que
o aforrador procure, preferencialmente, aí, a valorização patrimonial
fortuita ou ocasional. O que o aforrador, em tais situações, procura
é predominantemente o rendimento certo expresso pelo juro, ainda
que esse rendimento possa estar caracterizado, não por uma taxa
de juro anual fixa, ou até variável, de vencimento anual, como acontece
nas emissões de obrigações ao par, mas por uma diferença entre
o valor de emissão (valor do desconto) e o valor de reembolso do
título (valor nominal), como acontece nos Bilhetes do Tesouro, ou
de títulos emitidos com um prémio de reembolso ou de amortização
em que a emissão é feita pelo valor nominal e o reembolso ou amortização por uma valor superior a ele. Nestes casos não se afigura
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axiologicamente certo configurar estes rendimentos como correspondentes a qualquer álea de mercado em vista de cuja obtenção os
sujeitos económicos se tenham motivado. Ao contrário do que é pressuposto no raciocínio da recorrente (conclusão 6a) , os rendimentos
não são gerados pela alienação dos títulos, mas sim pelos próprios
títulos enquanto representantes de um valor de capital, surgindo a
venda apenas como um facto que evidencia, nessa actualidade, o recebimento de um rendimento que, fora dessa alienação, apenas seria
recebido mais tarde.
8.4. Mas dir-se-á que o próprio legislador admitiu, no art.o 10o,
n.o 2, al. a), do CIRS, a existência de mais valias na alienação de
obrigações e de outros títulos que quis ver excluídas da tributação
e que, havendo de dar-se um sentido útil a tal expressão, têm, obrigatoriamente, de existir situações de títulos que não caibam na hipótese da norma de incidência do art.o 6o, n.o 1, al. c), do CIRS,
sob pena de estarmos perante um preceito incongruente. Não se afasta
essa objecção. Na multiplicidade de formas que a emissão das obrigações e dos títulos de dívida pode revestir, num tempo de constante
mutabilidade da economia e das suas regras, bem pode acontecer
haver títulos cuja aquisição seja orientada preferencialmente para a
possível obtenção de rendimentos aleatórios ou fortuitos, como os
respeitantes a obrigações cujo valor esteja indexado ao valor de cobrança de outras obrigações ou responsabilidades de que seja credora
a emitente dos títulos. Fora desse âmbito estarão certamente aquelas
obrigações cuja aquisição seja feita segundo um valor imediatamente
determinável e sem risco relevante, segundo as regras normais de
mercado e em tempos de estabilidade económica nos quais os riscos
de recessão ou inflação são esconjurados por todas as economias
e Governos.
Por outro lado, acresce que não existem razões, sejam de ordem
sistemática interna do preceito do art.o 6o, n.o 1, al. c), do CIRS,
sejam de ordem axiológica, económica, financeira ou fiscal, para destrinçar, para efeito da sujeição ao imposto como rendimentos de capital, os juros que são pagos pelo adquirente ao alienante numa transacção ocorrida antes do prazo de reembolso, e que esses sujeitos
isolam para fins de fixação do preço global e em que até os apuram
em termos de ser líquido do respectivo imposto, daqueles outros que
são pagos aquando da altura do reembolso. Ora, acontece que estes
juros denominados de prémios de amortização ou de reembolso estão
expressamente referidos como estando sujeitos ao imposto.
8.5. Argumenta o recorrente que uma tal solução é inconstitucional
por ofensa aos princípios da tipicidade fiscal e da não retroactividade
fiscal. Mas não tem razão alguma.
É certo que a nossa Constituição acolheu, desde a sua versão originária, o princípio da tipicidade fiscal, estando vertido ao tempo
da ocorrência dos factos tributários, no art.o 106o, n.o 2. Segundo
ele, todo o critério de tributação tem de constar de lei do parlamento
ou de decreto-lei emitido sob autorização do mesmo [art.o 168o, n.o 1,
al. i)], seja relativo à incidência objectiva ou subjectiva, seja relativo
à taxa, aos benefícios fiscais ou, às garantias dos contribuintes. O
tipo tributário tem de ser conformado ou construído pela lei e apenas
por ela. Cingindo-nos à incidência objectiva - que tal é o terreno
onde se situa a questão colocada pelo recorrente -, esse princípio
demanda que só o legislador possa seleccionar o facto tributário e
definir os seus contornos normativos. Só que a construção do tipo
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escolhido, até pelas exigências da generalidade e da abstracção, reclama, por vezes, que o legislador tenha de lançar mão de conceitos
abrangentes ou polissémicos, de conceitos mais ou menos determinados. Cabe ao aplicador do direito, com base nas regras de hermenêutica, como as acima referenciadas, descortinar qual o leque
de sentidos normativos que tais conceitos escondem e apurar se determinada realidade fáctico-jurídica é susceptível de ser neles enquadrada. E nesse trabalho o intérprete poderá chegar, segundo a linguagem de J. Baptista Machado (7), a um dos seguintes resultados
de interpretação: a uma interpretação declarativa, extensiva, restritiva,
revogatória ou ab-rogante e enunciativa. Qualquer destes resultados
não está proibido pelo princípio da tipicidade. Este princípio apenas
repudia a aplicação analógica da lei tributária relativa aos elementos
essenciais dos impostos.
Ora, no caso, a interpretação a que se chega é manifestamente
uma interpretação declarativa. O sentido elegido quanto à compreensão normativa do termo verbal dos juros, que é utilizado no texto
legal, corresponde directa e claramente a um dos sentidos possíveis
que o mesmo texto comporta, como acima se demonstrou.
8.6. E também não existe qualquer violação do princípio da não
retroactividade das leis fiscais relativas aos elementos essenciais dos
impostos, entendido este, então, como abarcando apenas a proibição
de uma retroactividade arbitrária, intolerável, opressiva ou causadora
de uma violação demasiado acentuada do princípio da confiança do
contribuinte. E não existe porque o sentido a que se chegou é, desde
logo, um dos sentidos que o texto da analisada norma originária do
CIRS propicia e que todos os outros instrumentos de indagação do
seu sentido normativo que se deixaram referidos apoiam. Não precisava o intérprete de se socorrer do DL. n.o 263/92, de 24/11 para
chegar à fixação do sentido que o tribunal elegeu. Nesta perspectiva,
essa orientação não pode ser considerada como inverosímil ou imprevisível, de modo a que o contribuinte se possa ter como chocante
ou intoleravelmente surpreendido por ela (8). A referência a este
diploma apenas está feita para fundamentar uma maior convicção
quanto à correcção do juízo interpretativo feito pelo tribunal relativamente ao sentido da norma originária aplicada, que não para com
base nele sujeitar os factos ocorridos à tributação. Daí que se tenha
acima afirmado que ”... as alterações introduzidas no art. 6o do CIRS
por esse diploma são explicitações ao quadro legal vigente ....”.
8.7. A sentença recorrida fundamentou-se numa argumentação que
se situa na linha do que vem de ser exposto. Por tal razão, ela merece
ser confirmada.
C - A decisão:
9. Destarte, atento tudo o exposto, acordam os juízes deste tribunal
em negar provimento ao recurso e confirmar a douta sentença
recorrida.
Custas pelo recorrente, com procuradoria de 50%.
Lisboa, 14 de Fevereiro de 2002. — Benjamim Rodrigues (relator) —
Fonseca Limão — Mendes Pimentel.
(7) Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 1990, p. 185.
(8) Cfr. entre muitos sobre a questão da retroactividade das leis fiscais, o acórdão do
T.C. n.o 620/98, de 3/11/98, publicado no D. R. II Série, de 18/3199.
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Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Taxa relativa a instalação no domínio público de abastecimento de combustíveis. Princípio da proporcionalidade.
Ampliação da matéria de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O aumento em 900% de uma taxa devida pela ocupação
do domínio público de uma bomba de abastecimento
de combustíveis, por si só não permite concluir que foi
violado o princípio da proporcionalidade.
2 — Só depois de determinado em que momento havia sido
fixados os quantitativos que vigoravam em 1988 e qual
a erosão, desde então e até 1989, sofrida pela moeda,
de acordo com os índices de preços estabelecidos para
cada um dos anos intermédios, é que será possível saber
se foi violado aquele princípio.
3 — Sendo a decisão recorrida omissa a tal respeito, impõe-se
a ampliação da matéria de facto com vista á obtenção
dos factos que suportem a decisão de direito (arto 729o,
no 3, do CPC).
Recurso n.o 568/02-30, em que são recorrente a Câmara Municipal
de Sintra e recorrido Petróleos de Portugal-Petrogal, SA. Relator,
o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Petróleos de Portugal - Petrogal, SA, com sede na rua das
Flores, no 7, Lisboa, impugnou judicialmente o acto de liquidação
da taxa relativa a Instalações Abastecedoras de Carburantes Líquidos,
Ar e Água dos anos de 1991, 1992, 1993 e 1994, efectuada pela Câmara
Municipal de Sintra.
O Tribunal Tributário de la Instância de Lisboa julgou a impugnação
procedente.
Inconformada, a Câmara Municipal de Sintra interpôs recurso para
o Tribunal Central Administrativo, que negou provimento ao recurso.
Novamente inconformada, a Câmara Municipal de Sintra interpôs
o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclusões:
1. Mal andou a douta decisão recorrida de 23-10-01, ao confirmar
a sentença de 31-12-97 do Tribunal Tributário de la Instância de
Lisboa, com a fundamentação de que, em síntese, “(. . .) a fixação
da taxa em causa violou o principio da proporcionalidade (. . .)” por
ter concluído que “O aumento de 30.000$00 para 300.000$00 do ano
de 88 para 89, configura, seguramente, a referida desproporção do
aumento da taxa no confronto com os meios - que se mantêm inalterados (. . .)”.
2. Ora, da matéria de facto dada como assente no douto acórdão
recorrido, nada resulta relativamente à manutenção ou alteração dos
meios existentes aquando do aumento da taxa,, que permita concluir

se o aumento produzido respeitou ou não o princípio da proporcionalidade, porquanto
3. Apenas foi dado como assente que “A instalação do posto referido
em 1) funciona na via pública”, nada mais se referindo que permita
avaliar se, designadamente, o espaço do domínio público ocupado
com tal instalação continua a ser o mesmo em termos de área ou
se sofreu qualquer alteração.
4. Olvidando-se também que a ocupação de um espaço do domínio
público com instalações abastecedoras de carburantes não tem a mesma natureza da ocupação com outro tipo de instalações de perigosidade e potencial poluidor muito inferiores,
5. Sendo certo que esta circunstância não deixou de ser considerada
para efeitos do aumento da taxa em causa,
6. Tal como foi também considerada a circunstância das taxas constantes da Tabela de Taxas em vigor em 1988 não ter sido objecto
de actualização correspondente à inflação durante alguns anos, o que
veio a ser recuperado com o aumento operado em 1989.
A impugnante contra-alegou, pronunciando-se pela improcedência
do recurso.
Aberta vista ao MP, decorreu o prazo a que alude o arto 289o
do CPPT sem que tivesse sido emitido parecer (cfr. arto 22o do CPPT).
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - O Tribunal Central Administrativo fixou a seguinte matéria
de facto:
1) Petróleos de Portugal-Petrogal SA, explorou durante os anos
de 1991 a 1994, e desde data não apurada, um posto de abastecimento
de combustíveis situado no Concelho de Sintra.
2) A instalação do posto referido em 1) funciona na via pública.
3) Por ofício de 22.8.1995, da CMS foi notificada a impugnante
para proceder ao pagamento da quantia de 2.861.937$00.
4) A presente impugnação foi deduzida em 18.9.95, perante o órgão
executivo da CMS, ao abrigo do no 2 da Lei no 1/87, de 6.1 e solicitando
em caso de indeferimento a remessa da impugnação a este Tribunal.
5) As liquidações impugnadas foram mantidas por despacho de
4.10.1995 e após foi efectuada a remessa do processo a este Tribunal.
6) As liquidações que vêm impugnadas foram efectuadas de acordo
com a tabela de Licenças e Taxas, aprovada pela CMS, em 20.10.1989
e em vigor desde 2.12.89 a qual contém o capítulo IX intitulado,
“Instalações Abastecedoras de Carburantes Líquidos, Ar e Água” cuja
cópia consta de fls. 38 a 41 dos autos cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido e de onde se destaca que por cada “Bomba
de Combustível” instalada em local público passou a ser exigida a
taxa de 300.000$00, actualizável segundo o índice anual de preços
no consumidor, publicado pelo INE.
7) Segundo a respectiva Tabela, a taxa de ocupação do domínio
público de instalações abastecedoras de carburantes líquidos e gasosos
correspondia, em 1988, ao valor seguinte, por cada bomba de combustível e por ano:
a) instaladas inteiramente na via pública — 30.000$00;
b) instaladas na via pública, mas com depósito em propriedade
particular — 20.000$00;
c) instaladas em propriedade particular mas com o depósito na
via pública — 20.000$00;
d) instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via pública — 15.000$00.
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8) Em 20 de Outubro de 1989, por deliberação da Assembleia
Municipal de Sintra foi aprovada uma nova tabela de taxas, vigente
desde 2 de Dezembro de 1989, por cada bomba e por ano, nos seguintes
valores:
a) instaladas inteiramente na via pública . . . . . . . . . . . . . 300.000$00
b) instaladas na via pública, mas com depósito em propriedade
particular — 200.000$00;
c) instaladas em propriedade particular mas com depósito na via
pública — 200.000$00;
d) instaladas inteiramente em propriedade particular, mas abastecendo na via pública — 150.000$00.
3 - Antes de nos debruçarmos sobre o objecto do presente recurso,
importa referir que a questão suscitada pela impugnante na sua contra-alegação sobre a admissibilidade do presente recurso foi já decidida
por esta Secção do STA, a fls. 523 a 526, que transitou em julgado,
pelo que, sobre a mesma, não há agora que emitir pronúncia.
Feito este reparo e passando, então, a apreciar o objecto do recurso,
no aresto recorrido e para fundamentar a sua improcedência, depois
de ter dado como assente que o tributo em causa era uma “taxa”,
o Tribunal a quo pronunciou-se no sentido de que a taxa em causa
violou o princípio da proporcionalidade, na medida em que a circunstância de essa taxa, a partir de 1989 ter sido fixada pelo Município
de Sintra em 300.000$00, tal gerava a ilegalidade da liquidação impugnada, “pois que ao utilizar esse critério esquece e despreza totalmente o carácter sinalagmático da taxa, ignorando a respectiva
contraprestação, consistente no fornecimento de um espaço público
para o exercício da actividade em causa (. . .).
(. . .) O aumento de 30.000$00 para 300.000$00 do ano de 88 para
89, configura seguramente, a referida desproporção do aumento da
taxa no confronto com os meios - que se mantêm inalterados, sendo
que a violação do princípio daí, proporcionalidade não transforma
a natureza da taxa em imposto pois que os pressupostos de facto
em causa se mantêm. . .”.
É contra o assim decidido que se insurge a recorrente alegando,
em síntese, que, da matéria fáctica dada como assente pelo Tribunal
recorrido, não constam elementos que nos permitam concluir pela
existência de tal desproporcionalidade.
Cremos que lhe assiste razão.
Com efeito e como já se decidiu nesta Secção do STA em caso
em tudo idêntico e cujas observações merecem a nossa concordância,
“Não equivale isto ai dizer que, no caso, saiu ofendido o princípio
da proporcionalidade. É que nos falta no processo, qualquer valor
de referência, que permita afirmar uma desproporção entre a taxa
exigida à recorrida e o beneficio que, em contrapartida, lhe é propiciado. Estando, agora, em causa o quantitativo da taxa, o seu aumento, só por si não faz, independentemente da ordem da sua grandeza, que a taxa deixe de ser adequada para assegurar os fins de
interesse púbico que com ela se pretende atingir, nem a torna dispensável ou excessiva relativamente ao necessário para atingir o objectivo visado.
Nada nos diz que é a nova taxa, actualizada em 1989, que excede
o valor da utilidade prestada à recorrida. Pode bem ser que desproporcionada, por defeito, fosse a taxa que antes vigorava, e que
o aumento de 1989 tivesse estabelecido equilíbrio entre as duas prestações. Nem uma coisa nem outra se podendo afirmar, não pode
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concluir-se pela violação do princípio da proporcionalidade, ao contrário do que entendeu a decisão em apreço”.
E termina: “Significa isto que se torna necessário apurar em que
momento haviam sido fixados os quantitativos que vigoravam em 1988,
e qual a erosão desde então e até 1989 sofrida pela moeda, de acordo
com os índices de preços estabelecidos para cada um dos anos intermédios” (Ac. de 11/7/01, in rec. no 25.870, junto a fls. 464 e segs.).
No mesmo sentido, vide Acs. de 10/4/02, in rec. no 25.920, e de
5/6/02, in rec. no 25.917.
Pelo que há, assim, que ampliar a matéria de facto com vista a
obter os factos que suportem a decisão de direito, conforme o disposto
no arto 729o, no 3, do CPC.
4 - Nestes termos, se acorda em conceder provimento ao presente
recurso, revogando-se o acórdão recorrido com vista à ampliação da
matéria de facto nos referidos termos.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Pimenta do Vale (relator) —
Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Contribuição industrial. Duração e contagem do prazo da reclamação graciosa e de impugnação judicial depois da entrada em vigor do CPT (arto 7o do DL no 154/91, de 23/4).
Ampliação da matéria de facto
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O arto 7o do Decreto-Lei no 154/91, de 23/4, aplica-se
tanto aos impostos que se mantiveram como aos que
foram abolidos.
2 — Pelo que, o prazo para reclamar graciosamente e impugnar judicialmente da contribuição industrial relativa
ao ano de 1988, mas liquidada adicionalmente já na
vigência do CPT, tem a duração e conta-se nos termos
previstos nos arts. 82o e 89o do CPCI.
Recurso n.o 669/02-30, em que são recorrente Centro de Micro Computação, Lda., e recorrida Fazenda Pública e de que foi relator,
o Ex.mo Juiz Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Centro de Micro Computação, Lda., impugnou judicialmente,
em 7/2/94, a liquidação adicional de Contribuição Industrial, relativa
ao ano de 1988 e respectivos juros compensatórios.
O Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa julgou improcedente a referida impugnação judicial, absolvendo do pedido a Fazenda Pública.
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Inconformada, a impugnante interpôs recurso para o Tribunal Central Administrativo, que negou provimento ao recurso, já que julgou
intempestiva a petição inicial.
Novamente inconformada, a impugnante interpôs recurso para este
Supremo Tribunal Administrativo, apresentando alegações com as
seguintes conclusões:
a) A douta sentença recorrida, ao decidir que o prazo para o
exercício dos meios de defesa do recorrente relativamente
à liquidação adicional de Contribuição Industrial e juros compensatórios, efectuada na vigência do Código de Processo
Tributário, era regulado pelo Código de Processo das Contribuições e Impostos, violou o disposto no arto 7o do Decreto-lei no 154/91 de 23 de Abril, que faz a remissão para
tal código apenas quanto à respectiva contagem;
b) A douta sentença recorrida, ao decidir que a contagem do
prazo para deduzir reclamação graciosa contra o acto de liquidação adicional de Contribuição Industrial. e juros compensatórios, efectuada na vigência do Código de Processo
Tributário, era apenas de 30 dias, violou o disposto nos artigos
2o, 7o e 11o do Decreto-Lei no 154/91, de 23 de Abril, e
97o, no 1, e 123o, no 1, do Código de Processo Tributário;
c) A douta sentença recorrida, ao decidir que a contagem do
prazo para deduzir reclamação graciosa contra o acto de liquidação adicional de Contribuição Industrial e juros compensatórios, efectuada na vigência do Código de processo
Tributário, se iniciava com o termo do prazo para levantar
as guias para pagamento, violou o disposto nos artigos 7o
do Decreto-Lei no 154/91 de 23 de Abril, e 82o do Código
de Processo das Contribuições e Impostos;
d) A douta sentença recorrida, ao decidir que a contagem do
prazo para deduzir reclamação graciosa contra o acto de liquidação adicional de Contribuição Industrial e juros compensatórios, efectuada na vigência do Código de Processo
Tributário, não se iniciava após o período de vencimento da
dívida (Junho de 1993), violou o disposto nos artigos 7o do
Decreto-Lei no 154/91 de 23 de Abril, e 82o do Código de
Processo das Contribuições e Impostos;
e) A douta sentença recorrida, ao decidir que a reclamação graciosa e a impugnação judicial subsequente foram extemporâneas, violou o disposto nos artigos 2o, 7o e 11o do Decreto-lei
no 154/91, de 23 de Abril, 82o do Código de Processo das
Contribuições e Impostos, 97o, no 1, 123o, no 1, alínea d),
e 125o do Código de Processo Tributário, uma vez que a
reclamação graciosa foi apresentada em 11 de Agosto de 1993
- quando o poderia ter sido até 28 de Setembro do mesmo
ano - e a impugnação foi deduzida em 7 de Fevereiro de
1994, último dia do prazo;
f) Não existia assim fundamento para que o Tribunal recorrido,
apoiado na extemporaneidade dos meios de defesa utilizados
- que, em rigor, não se verifica -, se tivesse abstido de conhecer
do fundo da questão, na sequência do recurso interposto da
sentença proferida pelo Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa.

A Fazenda Pública não contra-alegou.
Aberta vista ao MP, decorreu o prazo a que alude o arto 289o
do CPPT sem que tivesse sido emitido parecer (cfr. arto 22o do CPPT).
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - A questão objecto do presente recurso consiste em saber se
a impugnação judicial é ou não tempestiva.
Como vimos, o aresto recorrido pronunciou-se pela intempestividade da impugnação judicial, uma vez que, tendo a impugnante
sido notificada para aí reclamar ou impugnar a liquidação em causa
no dia 14/1/93 e dela veio reclamar apenas em 11/8/93, tendo apresentado impugnação judicial no dia 7/2/94, há muito que iam já decorridos os prazos a que aludem os arts. 82o e 89o do CPCI, aqui
aplicáveis ex vi do disposto no arto 7o do Decreto-Lei no 154/91,
de 23/4.
É contra o assim decidido que se insurge agora a recorrente, já
que e no seu entender, na contagem e duração dos prazos supra
referidos se aplica não o regime estabelecido nos citados preceitos
legais, mas sim no Código de Processo Tributário.
Vejamos se lhe assiste razão.
3 - Antes de nos debruçarmos sobre a questão controvertida, importa, como é evidente, determinar qual o regime legal que é aplicável
à situação dos autos: se o consagrado no CPCI ou no CPT.
A este propósito, não tem sido uniforme a jurisprudência desta
Secção do STA.
Todavia e últimamente, tem vindo a ser entendimento pacifico que
o arto 7o do Decreto-Lei no 154/91, de 23/4, se aplica tanto aos impostos
que se mantiveram como aos abolidos, contando-se, por isso, o prazo
para impugnar nos termos do arto 89o do CPCI, cujos fundamentos
não vemos motivo para rejeitar e que aqui vamos seguir (vide, por
todos, Acs. de 24/2/99, in rec. no 21.192, este do Pleno e de 26/4/01,
in rec. no 25.493).
Assim sendo, no domínio da vigência do CPCI, o prazo de 30
dias para reclamar graciosamente começava no dia imediato ao da
abertura do cofre ou, sendo a cobrança eventual, no dia seguinte
àquele em que ela se efectuar (cfr. arto 82o).
Por sua vez, o prazo da impugnação judicial começava no dia imediato ao da abertura do cofre para a cobrança da contribuição ou
imposto [al. a) do arto 89o] ou do dia imediato ao da cobrança, quando
ela fosse feita eventualmente [al. b) do mesmo artigo].
No caso dos autos, resulta dos mesmos que não foi efectuado pagamento no período de cobrança eventual, pelo que fica, assim, afastada a possibilidade de aplicação das alineas b) referidas.
Deste modo, quer a reclamação graciosa, quer a impugnação judicial
deviam ter sido instauradas nos citados prazos, a contar do dia imediato ao da abertura do cofre.
Como é sabido, a abertura do cofre, que serve de base à determinação do termo inicial do prazo previsto naqueles preceitos legais,
reporta-se aos casos em que a cobrança não é feita eventualmente,
que, em face da dicotomia estabelecida no arto 19o do CPCI, são
os casos de cobrança virtual.
A abertura do cofre é a abertura da modalidade de cobrança virtual.
Como se vê do referido artigo, a cobrança virtual não ocorria sem
que o tesoureiro recebesse previamente, da Repartição de Finanças,
os títulos, constituindo-se na obrigação de cobrança (débito ao
tesoureiro).
Assim, a abertura do cofre referida nos prédios arts. 82o e 89o,
que é o início do período de cobrança virtual, é um facto normal
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típico desta forma de cobrança, que não ocorre sem um prévio débito
ao tesoureiro (arto 100o, § 2o, do CCI), mediante entrega dos correspondentes conhecimentos de cobrança (neste sentido, vide Ac. do
STA de 7/10/98, in rec. no 22.333).
4 - Feitas estas considerações e voltando à hipótese dos autos,
no aresto recorrido estabelece-se, apenas, que a impugnante foi notificada para reclamar ou impugnar a liquidação em causa no dia
14/1/93 e dela aquela apenas veio reclamar em 11/8/93, tendo apresentado a impugnação judicial no dia 7/2/94.
Sendo assim, o citado aresto é completamente omisso quanto à
matéria fáctica necessária à averiguação da tempestividade ou não
da reclamação graciosa, e da impugnação judicial, concretamente,
quanto à data do débito ao tesoureiro, determinante, nos referidos
termos, na fixação do respectivo dies a quo e não aquela data.
Pelo que o Tribunal recorrido terá que apurar a data do débito
ao tesoureiro, para o que deverá ampliar a matéria de facto, nos
termos supra referidos e aplicar o direito tal como ficou definido
(cfr. arts. 729o e 730o do CPC).
5 - Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso, revogando-se a decisão recorrida, a fim de se proceder à
ampliação da matéria de facto nos termos supra referidos.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Pimenta do Vale (relator) — Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Impugnação judicial de acto de liquidação de juros compensatórios. Vícios próprios do acto. Pertinência da invocação
de vícios do acto de liquidação do imposto.
Doutrina que dimana da decisão:
Efectuadas, autonomamente, duas liquidações, uma, de imposto, outra, dos correspondentes juros compensatórios, e
judicial e separadamente impugnadas as duas, a impugnação da liquidação de juros só pode proceder se fundada
em vícios próprios deste acto de liquidação, sendo irrelevante
a invocação de ilegalidades ocorridas na liquidação de imposto, tanto mais se a impugnação desta última foi julgada
improcedente, mediante decisão judicial transitada em
julgado.
Recurso n.o 1150/02. Recorrente: Irmãos Melo, Sociedade de Carpintaria e Construção Civil, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. IRMÃOS MELO, SOCIEDADE DE CARPINTARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA., com sede em Caselhos, Espanedo, Cinfães,

recorre do acórdão do Tribunal Central Administrativo (TCA) que
confirmou a sentença proferida pelo Tribunal Tributário de 1a Instância de Viseu, o qual julgara improcedente a impugnação de juros
compensatórios sobre dívida de imposto sobre o valor acrescentado
(IVA) relativo ao ano de 1991.
Formula as seguintes conclusões:
“1a
A Administração Fiscal, no caso vertente, recorreu aos métodos
indiciários, como resulta, aliás, expressamente do relatório dos serviços
de fiscalização, na determinação da matéria colectável na base da
qual determinou sem critério e por forma que se possa considerar
inteligível, diga-se de resto o montante liquidado do imposto IVA
2a
A determinação da matéria colectável fundou-se pretensamente
em inexactidões e irregularidades na contabilização das operações
da empresa e indícios de que a contabilidade da impugnante não
reflectia a sua exacta situação patrimonial e o resultado efectivamente
obtido.
3a
A recorrente esclareceu, fáctica e juridicamente, no todo das suas
alegações, e também já no recurso para a 1a Instância, a referida
inconstitucionalidade, sendo certo que, por força do artigo 204o da
Constituição da República Portuguesa, ”. . .não podem os Tribunais
aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados”, razão pela qual o tribunal recorrido violou,
nesta parte, o disposto no no 2 do artigo 660o do C. P. Civil.
4a
O acto tributário consubstanciado na nota de liquidação conforme
Doc. no 2 junto com o requerimento inicial de impugnação não se
encontra fundamentado, nem de facto, nem de direito.
4a
Do elenco dos factos provados também não resulta que esteja fundamentado o acto tributário.
5a
E, por isso, estranho é que o douto acórdão recorrido sustente,
com a primeira instância, que essa fundamentação conste do relatório
de fls 1 a 29, o que não pode ser, como é desde logo evidente, uma
vez que o autor do acto tributário é o Sr. Director de Serviços, não
sendo ele o autor do relatório dos serviços de fiscalização, não resultando dos autos que tenha fundamentado o acto por mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres,
informações ou propostas resultantes desse relatório.
6a
Em todo o caso, o Sr. Director de Serviços ao praticar o acto
tributário, fê-lo com preterição da competência do Sr. Chefe da Repartição de Finanças para a prática do mesmo.
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7a

O relatório dos serviços de fiscalização não é mais do que uma
mera informação/proposta, que não contém em si a fundamentação
do acto tributário.
8a
A impugnante não entende que operações levou a efeito a Administração para encontrar o montante de IVA ora impugnado, em
face designadamente do ponto 6.2.2.2 do referido relatório, que apresenta um valor de correcção de esc. 5.759.748$00 (cinco milhões setecentos e cinquenta e nove mil e setecentos e quarenta e oito escudos)
e de lucro tributáve1 de 7.675.315$00 (sete milhões seiscentos e setenta
e cinco mil trezentos e quinze escudos), sendo certo e seguro que,
em face dos elementos dos autos, mesmo que conformes com a lei,
o montante de imposto IVA jamais poderia ser aquele que consta
da liquidação impugnada.
9a
Se fosse de considerar, por mera hipótese, que o acto administrativo
se encontra fundamentado, certo é que a impugnante não foi notificada
dessa impugnação.
10a
E assim sendo, como é, “tal falta de notificação constitui preterição
de formalidade ou vício de forma do processo de liquidação, invalidando
esta”, como decidiu este STA - Ac. Doutrinais, Ano IX, no 458, pags.
195 a 207.
11a
No entanto, não tendo sido notificada à impugnante a fundamentação do acto tributário, a Administração Fiscal violou, com preterição
do direito de audiência prévia, os seus direitos e garantias, tutelados
pelos artigos 53o e 54o do CIRC e 268o, no 3, da C. R. Portuguesa,
como também decidiu este STA, - Ac. Doutrinais, Ano IX, no 466,
pags. 1275 a 1283.
12a
O douto acórdão recorrido violou, assim, por aplicação dos artigos 51o e 52o do CIRC e 82o e segs. do CIVA, o artigo 104o, no 2,
da C. da R. Portuguesa e o artigo 660o, no 2, do C. P. Civil, por
não conhecer da questão da inconstitucionalidade suscitada; os artigos 21o do C. P. Tributário, 123o e 125o do C. P. Administrativo
e 268o, no 3, da C. da R. Portuguesa, por falta de fundamentação
do acto tributário; o artigo 52o do CIVA, por preterição de competência; e, na hipótese de se considerar que o acto tributário se
encontra fundamentado, os artigos 21o, no 2 do C. P. Tributário, 53o
do CIRC, 66o do C. P. Administrativo e 268o da C. da R. Portuguesa,
por falta de notificação da fundamentação à impugnante.
13a
Em todo o caso, dado que a presente liquidação depende da liquidação de IVA do ano de 1991, que foi impugnada autonomamente,
os presentes autos deveriam ser suspensos até decisão daquela impugnação, para, assim, se evitar a eventual contradição de julgados,
pelo que o Tribunal recorrido violou o disposto no artigo 279o, no 1,
do C. P. Civil.

NESTES TERMOS e nos melhores de direito (...), deve conceder-se
provimento ao presente recurso e, consequentemente, revogando-se
o acórdão recorrido:
a) Declarar-se que a Administração Fiscal recorreu aos métodos
indiciários na determinação da matéria colectável, por aplicação dos
artigos 51o e 52o do CIRC e 82o e segs. do CIVA, violando, assim,
o disposto no no 2 do artigo 104o da C. da R. Portuguesa;
b) Se assim se não entender, declarar-se nulo e de nenhum efeito
o acto tributário, por não se encontrar fundamentado, nem de facto,
nem de direito, bem como o douto acórdão recorrido, por violação
dos artigos 21o do C. P. Tributário, 123o e 125o do C. P. Administrativo
e 268o, no 3, da C. da R. Portuguesa;
c) Sendo outro ainda o entendimento, declarar-se ineficaz o acto
tributário, dada a sua falta de notificação à impugnante, por violação
dos artigos 21o, no 2 do C. P. Tributário, 66o do C. P. Administrativo
e 268o da C. da R. Portuguesa.
d) Em qualquer dos casos, deve suspender-se previamente a instância até decisão relativa à impugnação de IVA do ano de 1991”.
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. Face ao alegado na conclusão 13a das alegações da recorrente,
acima transcrita, foi proferido despacho determinando que o processo
aguardasse a decisão, com trânsito em julgado, do recurso aí referido,
o que, entretanto, aconteceu.
1.4. O Ex.mo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso não merece provimento, já porque foi bem
decidida a questão atinente à fundamentação do acto impugnado,
já porque, no demais, é questionada a factualidade definitivamente
estabelecida pelas instâncias.
1.5. O processo tem os vistos dos Ex.mosJuízes-Adjuntos.
2. Em sede de matéria de facto, vem assente que:
“1.
A impugnante foi notificada em 24 de Julho de 1995 da liquidação
impugnada - fls. 8.
2.
Nessa notificação constava que a fundamentação se encontra desenvolvida na nota de liquidação enviada pela Repartição de Finanças
- fls. 8.
3.
Consta ainda como motivo da liquidação o seguinte ”Juros compensatórios calculados nos termos do arto 89o do Código do IVA.
A Nota de Liquidação onde constam os respectivos fundamentos pode
ser solicitada na Repartição de Finanças competente” - fls. 8.
4.
Foi entregue à impugnante a Nota de Liquidação, a seu pedido.
5.
Dá-se por reproduzido o teor da Nota de Liquidação de fls. 9.
6.
A impugnação foi instaurada em 3.10.95 - fls. 2.”
3.1. O presente recurso emerge de uma impugnação judicial de
acto de liquidação de juros compensatórios relativos a IVA e ao ano
de 1991, como logo se extrai do intróito da petição inicial.
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A liquidação em causa respeita, pois, unicamente, a juros compensatórios, conforme se lê, aliás, na respectiva nota, junta a fls. 9.
A liquidação do imposto, feita em separado, motivou impugnação
judicial autónoma que, depois de julgada, em primeiro grau de jurisdição, por um tribunal tributário de 1a instância, em segundo, pelo
TCA, e em revista, por este STA, findou pela improcedência, como
se vê a fls. 133 a 139.
Está, pois, estabilizada a liquidação de IVA.
Aqui, só cuidamos da de juros compensatórios.
3.2. Os juros compensatórios são devidos quando haja atraso na
liquidação por motivo culposo imputável ao contribuinte, conforme
resulta do disposto nos artigos 83o, no 1, do Código de Processo
Tributário (CPT) e 89o do Código do IVA (CIVA) - veja-se, ainda,
o artigo 35o da Lei Geral Tributária, entretanto entrada em vigor.
Significa isto que só há lugar a juros compensatórios quando seja
devido imposto, sendo, aliás, sobre o montante deste que aqueles
são calculados.
É assim porque os juros compensatórios se destinam a compensar
o Estado pelo atraso na liquidação do imposto devido, constituindo
um agravamento ou sobretaxa que acresce a esse imposto.
No nosso caso, está definitivamente decidido que é devido imposto,
face ao inêxito da impugnação judicial com que a também ora recorrente atacou a respectiva liquidação.
A impugnação do acto de liquidação de juros compensatórios só
pode ter sucesso pela invocação e reconhecimento judicial de que
este ato sofre de vícios próprios, pois que sobre os vícios imputados
ao acto de liquidação do imposto há caso julgado.
Acontece que os vícios pela recorrente imputados ao acto de liquidação que aqui impugna não são próprios dele, mas do acto, autónomo, de liquidação de imposto.
É ver o teor da petição inicial da impugnação:
Aí se diz que a Administração Fiscal, socorrendo-se de métodos
indiciários para apurar a matéria colectável em IVA, aplicou norma
inconstitucional; e que o acto não está fundamentado, ou não lhe
foi notificada essa fundamentação.
Ora, a questão da inconstitucionalidade da(s) norma(s) em que
a Administração Fiscal se estribou para se socorrer de métodos indiciários para calcular a matéria colectável em IVA é de todo estranha
a este acto de liquidação de juros compensatórios. (Foi, aliás, definitivamente julgado, no processo de impugnação do acto de liquidação de imposto, que não houve recurso a presunções na fixação
da matéria tributável).
Sobraria, pois, de útil, o tema da fundamentação do acto e (ou)
sua notificação à recorrente, se não fosse o caso de, ainda aqui, o
que a recorrente acusa é a falta de fundamentação e respectiva notificação do acto de que liquidou o imposto sobre o qual foram calculados tais juros, e não idênticos vícios, mas reportados ao único
acto de liquidação ora em apreço de juros compensatórios.
Em todo o caso, a este respeito, o acórdão recorrido deu por provado que a impugnante foi notificada da liquidação, dessa notificação
constando que a fundamentação se encontra desenvolvida na nota
de liquidação enviada pela Repartição de Finanças, que consta ainda
como motivo da liquidação ”Juros compensatórios calculados nos termos do arto 89o do Código do IVA”, e que ”a Nota de Liquidação
onde constam os respectivos fundamentos pode ser solicitada na Repartição de Finanças competente”, tendo sido entregue à impugnante
a Nota de Liquidação, a seu pedido.
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Como assim, não só o acto posto em crise está fundamentado,
ao indicar-se a norma legal ao abrigo da qual se liquidam os juros
compensatórios, como a fundamentação foi transmitida à recorrente.
Por último, ainda se dirá que irreleva, para o nosso caso, a afirmação
segundo a qual ”o Sr. Director de Serviços ao praticar o acto tributário,
fê-lo com preterição da competência do Sr. Chefe da Repartição de
Finanças para a prática do mesmo”, pois que, mais uma vez, ela
se refere a um outro acto que não o aqui sindicado, sendo certo
que, quanto a este, se não prova ser de autoria de qualquer director
de serviços.
Daí a improcedência de todas as conclusões das alegações de
recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em, negando provimento ao recurso, confirmar o acórdão impugnado.
Custas a cargo da recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) —
Mendes Pimentel — Fonseca Limão.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Execução fiscal. Indemnização em caso de garantia indevida.
Pedido. Oportunidade de dedução.
Doutrina que dimana da decisão:
Segundo o preceituado no art. 171.o, n.o 2, do CPPT, que
regulamentou o disposto no art. 53o da LGT, o pedido
indemnizatório em caso de garantia indevida deverá ser peticionado no meio procedimental em que se impugne o acto
de liquidação da dívida relativamente à qual a garantia
foi prestada, podendo o mesmo ser deduzido autonomamente quando o fundamento for superveniente e nos 30
dias seguintes à ocorrência deste.
Recurso no 1259/02-30, em que são recorrente Marjuno-Administração
de Propriedades, S. A. e recorrida a Fazenda Pública, e de que
foi Relator o Ex.mo Juiz Conso Dr. Ernâni Figueiredo.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Marjuno - Administração de Propriedades, S. A., tendo prestado
uma garantia bancária no valor de 60.897,79 euros destinada a suspender o processo de execução para cobrança da dívida fiscal sob
impugnação, requereu ao abrigo do disposto nos arts. 53o da LGT
e 171o do CPPT, o pagamento de uma indemnização destinada a
reparar os prejuízos resultantes da prestação indevida da garantia
bancária em causa, em caso de procedência do processo de impugnação.
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Por despacho do TT de 1.a Instância de Aveiro foi indeferido tal
pedido com o fundamento na falta de decisão de procedência da
impugnação.
Inconformada com esse despacho veio a Ite. recorrer concluindo
a sustentar que:
- o despacho recorrido indeferiu o requerimento apresentado pela
impugnante ora recorrente, por considerar que o mesmo era intempestivo e condenou a impugnante no pagamento de 1/2 UC a título
de custas pelo incidente;
- nos termos do disposto no art. 171o do CPPT, a indemnização
em causa deverá ser requerida no processo em que seja controvertida
a legalidade da dívida exequenda ou em caso de o seu fundamento
ser superveniente, no prazo de 30 dias após a sua ocorrência;
- este preceito legal só pode ser interpretado no sentido de o pedido
da indemnização por prestação indevida de garantia dever ser efectuado na própria petição do processo de reclamação graciosa ou impugnação judicial em que se discute a legalidade da dívida exequenda,
ou autonomamente no prazo de 30 dias a contar da data da prestação
da garantia, quando esta seja prestada posteriormente à data da apresentação do respectivo processo de reclamação ou impugnação;
- e foi precisamente o que sucedeu no caso sub judice o processo
de impugnação judicial foi apresentado em 21/12/2001, sendo que
a garantia bancária destinada a suspender o respectivo processo de
execução fiscal foi prestada no dia 01/02/2002, ou seja, posteriormente
à data da apresentação da impugnação;
- assim, a Rte. não podia ter formulado o pedido de indemnização
por prestação indevida de garantia, na própria petição da impugnação
judicial, uma vez que à data a mesma ainda não tinha sido prestada,
pelo que o respectivo requerimento deu entrada autonomamente, no
dia 04/02/2002, ou seja, dentro do prazo legal de 30 dias a contar
da data da prestação da respectiva garantia;
- a Rte. ao proceder de tal forma deu cumprimento ao preceituado
legalmente e de acordo aliás com o entendimento unânime da doutrina
fiscal portuguesa de que é exemplo a anotação de Jorge Lopes de
Sousa ao art. 171.o do CPPT.
Não houve contra-alegação.
O Ex.mo Magistrado do MoPo tendo vista no processo não se
pronunciou.
O despacho recorrido entendeu que em caso de procedência destes
autos, nestes, a impugnante poderia requerer o pagamento de indemnização - cfr. art. 171.o do CPPT. Não podia era vir agora requerer,
sob condição, tal prestação indemnizatória, pelo que indeferiu o requerimento apresentado em 04/02/2002 e consequentemente condenou o Rte. em custas do incidente pelo requerimento, fixando-se
em 1/2 UC a taxa de justiça.
Cumpre decidir.
Controverte-se a oportunidade de um requerimento de indemnização em caso de garantia indevida, prevista nos arts. 53o da LGT
e art 171.o do CPPT, produzido no processo de impugnação em tempo
que antecedia a decisão a proferir, logo quando era ainda incerto
o resultado do processo - procedência (parcial ou total) ou improcedência do pedido que havia posto em causa a legalidade da dívida
exequenda.
Na situação que dos autos transparece o referido pedido de indemnização destinada a reparar os prejuízos resultantes da prestação
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indevida da garantia bancária foi oferecido em 4.2.2002, tendo a aludida
garantia, destinada a suspender o processo de execução fiscal instaurado para cobrança coerciva da dívida fiscal sob impugnação, no
valor de 60 897,79 euros, sido prestada em 1.2.2002.
Segundo o preceituado no art. 171o, n.o 2, do CPPT, que regulamentou o disposto no art. 53o da LGT, o pedido indemnizatório
deverá ser peticionado no meio procedimental em que se impugne
o acto de liquidação da dívida relativamente à qual a garantia foi
prestada, podendo o mesmo ser deduzido autonomamente quando
o fundamento for superveniente e nos 30 dias seguintes à ocorrência
deste (1).
Assim, do referido resulta, claramente, que a recorrente cumpriu
a pressuposição temporal do invocado pedido, somente tendo que
aguardar o desfecho do processo de impugnação, cuja decisão principal
será complementada pela referente ao pedido indemnizatório. Isto,
se entretanto não for produzido qualquer despacho interlocutório atinente ao objecto do pedido formulado.
Termos em que se concede provimento ao recurso, se revoga o
despacho recorrido, que deverá ser substituído por outro que não
seja de indeferimento pelo motivo que serviu ao revogado.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2004. — Ernâni Figueiredo (relator) —
Lúcio Barbosa — Fonseca Limão.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Carta registada com aviso de recepção.
Doutrina que dimana da decisão:
Nos termos do art.o 28o, al. a), do Regulamento do Serviço
Público de Correios aprovado pelo Decreto-Lei n.o 176/88,
de 18 de Maio, a entrega da correspondência registada, mesmo com aviso de recepção, é sempre comprovada por recibo
e tem lugar na morada do destinatário. Assim, é válida
a notificação de uma empresa feita na pessoa de um empregado que assinou o aviso de recepção, não sendo obrigatória a assinatura do gerente ou administrador dessa
empresa-contribuinte.
Recurso n.o 1437/02. Recorrente: Supermercados Lisbela — Produtos
Alimentares Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. Almeida Lopes.
Ãcordam. em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1oRelatório:
Com base em vício de forma por preterição da formalidade legal
da falta de notificação prévia da alteração do lucro tributável, SU(1) Cf. CPPT Anotado, 2002, de Jorge Sousa, p. 887.
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PERMERCADOS LISBELA — Produtos Alimentares, L.da, com sede na Rua 1.o de Maio — Lote 14-B — Quinta das Torres — São João
da Talha — Sacavém, deduziu impugnação judicial contra o acto de
liquidação de IRC do ano de 1993, praticado pela 3.a Repartição
de Finanças de Moscavide.
Por sentença de fls. 44 e 45, o 3.o Juízo do Tribunal Tributário
de Lisboa julgou a impugnação improcedente, por ter entendido que
a assinatura do aviso de recepção pela empregada da impugnante
basta para se considerar válida a notificação feita.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a contribuinte
para este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 57 e seguintes, nas quais concluiu que o antigo arto 53.o, n.o 2, do CIRC
exigia a notificação pessoal da contribuinte, por contacto pessoal do
funcionário de finanças, não bastando a assinatura do aviso de recepção pela empregada da impugnante.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, correram os vistos, pelo que cumpre decidir a questão
de saber se a decisão recorrida deve ser confirmada ou reformada,
sendo certo que o lucro tribuável fixado por métodos indiciários foi
notificado por meio de carta registada com aviso de recepção, tendo
o aviso sido assinado, em 19 de Setembro de 1996, por Mariana Romão, funcionária da recorrente. Posteriormente veio a ser liquidado
IRC no montante de 943.000$00.
2.o Fundamentação:
A questão de direito suscitada pela recorrente é a seguinte: em
Setembro de 1996, a notificação da fixação do lucro tributável por
métodos indirectos, em IRC, podia ser feita por meio de carta registada
com aviso de recepção assinado por uma funcionária da contribuinte,
ou teria de ser feita por meio de contacto pessoal e directo do funcionário de finanças com o administrador ou gerente da sociedade?
O M.mo Juiz a quo entendeu que a notificação estava perfeita com
a assinatura do aviso de recepção por um funcionário ou empregado
da contribuinte.
A recorrente, ao invés, entende que a lei exigia uma notificação
feita por contacto pessoal entre o funcionário de finanças e o administrador ou gerente da sociedade.
Quid iuris?
Ao tempo, estavam em vigor o art.o 53o do CIRC, que tinha a
seguinte redacção:
1 — Os contribuintes serão notificados do lucro tributável fixado
por métodos indiciários, com indicação dos factos que lhe estiveram
na origem e, bem assim, dos critérios e cálculos que lhe estão
subjacentes.
2 — A NOTIFICAÇÃO A QUE SE REFERE O NÚMERO ANTERIOR DEVERÁ SER EFECTUADA POR CARTA REGISTADA COM AVISO DE RECEPÇÃO, CONSIDERANDO-SE FEITA
NO DIA EM QUE FOR ASSINADO O AVISO OU, COM AS
NECESSÁRIAS ADAPTAÇÕES, NOS TERMOS PREVISTOS NA
LEI DO PROCESSO CIVIL PARA A CITAÇÃO.
Esta era a lei especial para as notificações da fixação do lucro
tributável em IRC, que era diferente da lei geral sobre notificação
das pessoas colectivas ou sociedades, constante do art.o 68o do Código
de Processo Tributário. De facto, a letra desta lei geral parecia inculcar
que a notificação das pessoas colectivas e sociedades teria de ser
feita por meio de contacto pessoal do funcionário de finanças com
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o administrador ou gerente da pessoa colectiva ou sociedade NA
SUA SEDE, NA RESIDÊNCIA OU EM QUALQUER LOCAL ONDE SE ENCONTRASSE. Mas apesar de a letra da lei geral dizer
o que dizia, sempre se entendeu que a notificação seria efectuada
nos termos do art.o 65o do CPT (carta registada com aviso de recepção). Neste sentido, CPT Comentado e Anotado, 4a ed., de ALFREDO DE SOUSA e JOSÉ PAIXÃO, pág. 150.
Mas não interessa saber qual a interpretação do art.o 68o do CPT,
pois a lei especial (art.o 53o, n.o 2, do CIRC) afasta a aplicação da
lei geral.
Nos termos dessa lei especial, a notificação podia ser feita, em
alternativa, ou por meio de carta registada com aviso de recepção
ou, com as necessárias adaptações, nos termos previstos na lei de
processo civil para a citação.
No entanto, a interpretação mais corrente entendia que a notificações nos teros da lei de processo civil era subsidiária da notificação
por meio de carta registada com aviso de recepção. Com efeito, no
Código do IRC Comentado e Anotado, da DGCI (1990), escreveu-se
na página 222 o seguinte:
”NOS CASOS EM QUE O AVISO NÃO FOR DEVIDAMENTE
ASSINADO (DE HARMONIA COM OS REGULAMENTOS POSTAIS) A NOTIFICAÇÃO DEVERÁ CONSIDERAR-SE FEITA SEGUNDO O ESTABELECIDO NA LEI DE PROCESSO CIVIL PARA A CITAÇÃO”.
Seja alternativa (como resulta da letra da lei) seja subsidiária, o
certo é que o Fisco podia começar por fazer uma notificação por
meio de carta registada com aviso de recepção.
Dizia o art.o 53o, n.o 2, do CIRC que a NOTIFICAÇÃO CONSIDERAVA-SE EFECTUADA NO DIA EM QUE FOSSE ASSINADO O AVISO DE RECEPÇÃO.
Mas assinado por quem?
O art.o 53o, n.o 2, do CIRC não o dizia, pelo que seria de aplicar
o regime geral constante do art.o 66o, n.o 3, do CPT: HAVENDO
AVISO DE RECEPÇÃO, A NOTIFICAÇÃO CONSIDERA-SE
EFECTUADA NA DATA EM QUE ELE FOR ASSINADO PELO
DESTINATÁRIO OU POR PESSOA QUE O POSSA FAZER NOS
TERMOS DO REGULAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS.
O Regulamento do Serviço Público dos Correios foi aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 176/88, de 18 de Maio - e não pelo diploma indicado
na sentença, que era o antigo. Nos termos do art.o 28o desse Regulamento, as correspondências registadas têm tratamento especial.
De acordo com o seu n.o 4, al. a), A ENTREGA DAS CORRESPONDÊNCIAS REGISTADAS É SEMPRE COMPROVADA POR
RECIBO E TEM LUGAR NA MORADA DO DESTINATÁRIO,
DESDE QUE ESTEJA IMPLANTADA A DISTRIBUIÇÃO DOMICILIÁRIA.
Quanto à modalidade de aviso de recepção, o art.o 30o não exige
que a entrega da carta registada seja em mão ao próprio destinatário.
Deste modo, uma carta registada com aviso de recepção pode ser
entregue a pessoa que se encontre na morada do destinatário.
Coisa diferente é a modalidade de correspondência a entregar em
mão própria, nos termos do art.o 31o. Mas não foi esta a modalidade
especial seguida no caso dos autos. E esta modalidade especial de
entrega em mão própria não é aplicável por analogia à modalidade
de carta registada com aviso de recepção.
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Deste modo, bem andou o carteiro ao entregar a carta registada
com aviso de recepção à funcionária ou empregada da recorrente.
O que interessa é que a carta tivesse sido entregue na sede da recorrente, como foi.
Assim, a recorrente não tem qualquer razão quando entende que
a notificação devia ser feita pessoalmente ao administrador ou gerente.
A lei bastava-se com a assinatura do aviso de recepção por uma empregada da recorrente, pois daí decorre a presunção não ilidível por
prova em contrário de que a empregada entregou a carta à sua entidade patronal. Como se diz na sentença, não foi feita qualquer prova
de que essa entrega não tenha ocorrido. E ainda que se fizesse...
A decisão recorrida não merece censura, ainda que se tenha alicerçado em argumentação nem sempre certa.
3oDecisão:
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a decisão recorrida, ainda que por outros
fundamentos.
Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Contra-ordenação. Pedido de apoio judiciário. Recurso. Prazo.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Com a nova redacção que foi introduzida ao arto 24o,
no 2, do Decreto-lei no 387-B/87, de 29/12, pela Lei
no 46/96, de 3/9, o prazo que estiver em curso no momento
da formulação do pedido não se suspende, mas interrompe-se.
2 — Assim, o tempo decorrido antes da causa de interrupção
fica sem efeito, devendo, portanto, reiniciar-se o período
logo que desapareça a mesma causa, ou seja, a interrupção anula o prazo entretanto decorrido.
3 — Tendo a recorrente sido notificada da decisão que lhe
aplicou a coima em 1/2/00 e o pedido de apoio judiciário
dado entrada em 11/2/00, de cuja decisão de admissão
foi notificado em 14/1/02, o prazo de 15 dias a que alude
o arto 213o, no 1, do CPT reiniciou-se em 15/1/02 e terminava em 29/1/02.
4 — Pelo que, tendo o recurso da decisão de aplicação da
coima dado entrada na RF em 28/1/02, o mesmo é
tempestivo.

Recurso no 1469/02-30, em que são recorrente a Jasseveste - Importação e Comércio de Vestuário, Lda., recorrida a Fazenda Pública e de foi Relator o Ex.mo Juiz Conso Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, en conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Jasseveste-Importação e Comércio de Vestuário, Lda., não se
conformando com a decisão do Tribunal Tributário de 1.a Instância
de Setúbal que lhe indeferiu, por intempestivo, o recurso interposto
da decisão da DDF que lhe aplicou a coima de 996.000$00 por violação
do disposto nos arts. 26o do CIVA e 29o, nos 2 e 9, do RJIFNA,
dela vem interpor o presente recurso, formulando as seguintes
conclusões:
A - O despacho proferido pelo Meritíssimo Senhor Doutor Juiz
de Direito teve, como suporte legal o D.L. 387-B/87, de 29 de Dezembro, na redacção dada pela Lei no 46/96, de 3 de Setembro;
B - Pelo que, nos termos do arto 24o, no 2, do mesmo D.L. 387-B/87
o prazo interrompe-se e reinicia-se a partir da notificação do despacho
que dele conheceu.
C - Sendo verdade que, inicialmente, até 3 de Setembro de 1996,
o arto 24o, no 2, do D.L. 387-B/87, de 29 de Dezembro consignava
a expressão jurídica “suspender”;
D - Também verdade é que na vigência da redacção inicial, já
a jurisprudência se encaminhava para que o prazo voltasse a correr/contar por inteiro.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
Aberta vista ao Ministério Público, decorreu o prazo a que alude
o arto 289o do CPPT sem que tivesse sido emitido parecer (cfr. arto 22o
do CPPT).
2 - O M.mo Juiz a quo julgou improcedente o recurso interposto
pela recorrente da decisão de aplicação da coima com o fundamento
de que, tendo esta sido notificada da decisão condenatória em 1/2/00
e requerido apoio judiciário e nomeação de patrono em 11/2/00, o
qual lhe foi concedido e notificado em 9/1/02 e tendo interposto recurso em 28/1/02, nesta data há muito que ia já decorrido o prazo
de 15 dias a que aluda o arto 213o, no 1, do CPT, aqui aplicável,
uma vez que, nos termos do estatuído no arto 24o, no 2, do Decreto-lei
no 387-B/87 de 29/12, o prazo que estiver em curso no momento
da formulação do pedido “suspende-se” por efeito da apresentação
deste e voltará a correr de novo a partir da notificação do despacho
que dele conhecer.
É contra o assim decido que a recorrente se insurge, alegando
que ao caso se aplica o citado arto 24o, no 2, daquele Decreto-Lei,
mas com a redacção que lhe foi introduzidas pela Lei no 46/96, de
3/9, pelo que, o prazo em curso à data da formulação do pedido
de apoio judiciário, se interrompeu e não se suspendeu, reiniciando-se
a partir da notificação do despacho que dele conheceu.
Vejamos se lhe assiste razão.
3 - Desde logo, importa referir que o pedido da concessão de apoio
judiciário e nomeação de patrono data de 11/2/00 (vide fls. 14).
Sendo assim, o regime aqui aplicável há-de ser aquele que consta
do prédito Decreto-Lei no 387-B/87, com a redacção que lhe foi dada
pela Lei no 46/96, de 3/9.
Estabelece o arto 24o, no 2, deste diploma legal, na nova redacção,
que “o prazo que estiver em curso no momento da formulação do
pedido interrompe-se por efeito da sua apresentação e reinicia-se
a partir da notificação do despacho que dele conhecer”.
14
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Daqui resulta que e ao contrário do que sucedia com a anterior
redacção, neste preceito legal fala-se agora em “interrupção” e não
em “suspensão” do prazo.
Ora e como é sabido, na suspensão o tempo decorrido antes da
verificação da causa de suspensão conta para o efeito pretendido,
juntando-se, portanto, ao tempo decorrido após essa causa ter
desaparecido.
Pelo contrário, na interrupção o tempo decorrido antes da causa
de interrupção fica sem efeito, devendo, portanto, reiniciar-se o período logo que desapareça a mesma causa, ou seja, a interrupção
anula o prazo entretanto decorrido.
Posto isto e voltando ao caso dos autos, a recorrente foi notificada
da decisão que lhe aplicou a coima em 1/2/00, pelo que o prazo
para a interposição do recurso começou a correr em 2/2/00 e interrompeu-se com o pedido do apoio judiciário e nomeação de patrono, que data de 11/2/00.
Assim sendo, tendo esta sido notificada em 14/1/02 do despacho
que admitiu aquele pedido, o prazo de 15 dias previsto no arto 213o,
no 1, do CPT reiniciou-se em 15/1/02 e terminava em 29/1/02.
Pelo que, tendo o recurso dado entrada na Repartição de Finanças
de Almada no dia 28/1/02 (vide fls. 73), o mesmo é tempestivo.
4 - Nestes termos, acorda-se em conceder provimento ao recurso
e revogar a decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra
que não seja de não admissão do recurso pelo motivo invocado.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Pimenta do Vale (relator) —
Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Emolumentos notariais e registrais. Port. 996/98. Directiva
69/335/CEE, do Conselho. Escritura de cessão de quotas.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Os emolumentos notariais liquidados ao abrigo da Port.
996/98, de 25/Nov, pela celebração de uma escritura de
cessão de quotas, não são proibidos pela Directiva
691335/CEE, do Conselho, na redacção da Directiva
85/303/CEE.
2 — Tais emolumentos são de qualificar como taxas e não
ofendem o princípio da proporcionalidade, na sua vertente
da proibição do excesso.
3 — Todavia, os emolumentos registrais - registo comercial liquidados sobre tal acto, ao abrigo daquela portaria, constituem uma imposição na acepção da mesma Directiva;
consequentemente proibidos por força do seu arto 10o
al. c), uma vez que não têm, hoc sensu, carácter
remuneratório.

Recurso no 1550/02-30, em que são recorrente a Fazenda Pública,
recorrida a Amorim & Irmãos, SGPS, S. A., e de que foi Relator
o Ex.mo Juiz Conso Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto pela Fazenda Pública, da sentença do TT de 1.a Instância de Aveiro, proferida em
31/03/02, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por
AMORIM E IRMÃOS, SGPS, S.A., contra actos de liquidação de
emolumentos notariais e de registo comercial, no montante total de
595.147$00.
Fundamentou-se a decisão no Ac. do TJCE, de 21/06/01, proferido
no Proco 206/99, referente a emolumentos cobrados pela inscrição
de um aumento do capital social de uma sociedade de capitais no
Registo Comercial, que considerou imposições proibidas pela Directiva 69/335/CEE, na redacção da Directiva 85/303/CEE.
A Fazenda recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1 - A sentença não teve em consideração a espécie do acto de
liquidação, posto que diz respeito a uma dita “cessão de quotas”
e tal não se comportar no âmbito da incidência do arto 4o da Directiva
no 691355/CEE.
2 - Aliás, a impugnante é uma Sociedade Gestora de Participações
Sociais por acções, S.A (pelo que considera haver manifesto lapso
na denominação do acto nos documentos que titulam as liquidações
e, pour cause, na douta sentença alvo deste recurso).
3 - A douta sentença recorrida inverteu os termos da prioridade
das questões de direito a resolver e postergou a questão nuclear da
qualificação dos emolumentos notariais como imposto, diga-se: imposição indirecta, segundo os termos da Directiva, ou como taxa,
no sentido de poder configurar “direitos com carácter remuneratório”
como consta da alínea e) do no 1 do artigo 12o da mesma Directiva
69/355/CEE.
4 - Como se enaltece no Acórdão, de 31 de Maio de 2001, rec. 26 392,
da 2.a Secção do STA: “. . ., a fonte de toda a imperatividade normativa
que vigora no direito interno radica, em última instância, na lei
fundamental”.
5 - O que significa que não apreciou e decidiu antes sobre a constitucionalidade dos emolumentos notariais liquidados, quer do ponto
de vista formal do princípio da legalidade, quer sobremodo da sua
materialidade porquanto isso obrigava a dilucidar a natureza jurídica
dos emolumentos, a sua classificação como taxas, cujo valor (preço)
deriva da sua bilateralidade e do seu carácter sinalagmático correspondente dalgum modo ao complexo de elementos que concorrem
para a sua formação, inclusive os custos indirectos que nele se repercutem e que têm a ver com a própria instituição, organização
e funcionamento do Serviço Público legalmente habilitado a prestar
os serviços indispensáveis para a conformação dos actos em causa
(cessão de quotas).
6 - Por isso, não pôde determinar se existe ou não violação da
Directiva no pressuposto de que, como taxação da Tabela dos Emolumentos anexa ao Código de Notariado, se produziu no caso sub
judice qualquer discriminação, dupla tributação ou disparidade que
a Directiva, enquanto postulado legal, tendia a obviar na prossecução
da harmonização das legislações dos Estados membros e como ins-
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trumento de uma das políticas necessárias aos objectivos da EU, em
concreto a livre circulação de capitais.
7 - Assim como não analisou prioritariamente se a Directiva se
impunha como tal no sistema jurídico português, visto que se considera
direito derivado comunitário, que tem como destinatários os próprios
Estados-membros e se preocupa dominantemente pelos resultados
que em si mesma se consagram, se havia ou não omissão por parte
do Estado nacional na sua transposição, vista a Adesão ter ocorrido
no ano de 1986, e terem sido contemplados um conjunto de derrogações e disposições transitórias adequadas à adaptação, nomeadamente da economia - e em particular no que diz respeito aos movimentos de capitais - aos objectivos comunitários.
8 - Portanto, tal como se reconhece no Acórdão do Tribunal Constitucional no 115/2002, Proco 567/00, Diário da República, II série,
no 123, de 28 de Maio de 2002, os emolumentos são autênticas taxas,
ao tempo não sujeitas ao princípio da legalidade formal exigível segundo o arto 106o (da CRP, conformadoras de um carácter próprio
de bilateralidade, “pois não há quebra do nexo sinalagmático”.
9 - A sentença é, portanto, contrária ao direito aplicável e deve
ser recomendada a sua reformulação, considerando a acepção de que
os emolumentos liquidados são taxas e, por isso, configuram “Direitos
com carácter remuneratórios”, nos termos do arto 12o, no 1, alínea
e), da Directiva no 69/355/CEE e como tal estão excepcionados das
imposições indirectas elencadas no artigo 10o da mesma Directiva,
no sentido final de ser indeferida a pretensão da impugnante porque
os termos da petição não colhem mérito”.
E contra-alegou a impugnante, concluindo por sua vez:
“1 - A liquidação de emolumentos é nula.
2 - A violação da Directiva Comunitária e das decisões dos Tribunais
da Comunidade atrás exposta é evidente.
3 - Directiva e Decisões dos Tribunais da Comunidade têm eficácia
interna e aplicação directa e imediata.
4 - Os Tribunais têm, pois, que as aplicar.
5 - A liquidação dos Emolumentos resultou da aplicação de diplomas que estão feridos de inconstitucionalidade (orgânica e formal)
e que violam a Directiva Comunitária 69/335/CEE, artigos 2o e 12o,
e decisões do TJCF,
6 - De inconstitucionalidade porque estabelecem um verdadeiro
imposto ou taxa fiscal sem ter havido a necessária autorização legislativa: artigos 106o, no 2, e alínea l) do no 1 do artigo 168o (hoje
artigos 103o, no 2, e alínea I) do no 1 do artigo 165o da Constituição).
Nestes termos, e nos mais de direito aplicáveis, deve o presente
recurso ser considerado totalmente improcedente, e em consequência
ser confirmada integralmente a decisão recorrida, e como tal manterem-se todos os seus termos e efeitos, por em nada merecer reparo
e se encontrar conforme às disposições legais aplicáveis aos factos
em apreciação, fazendo-se desta forma, sã, correcta, inteira e merecida
JUSTIÇA”.
O Ex.mo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, por, no julgado, “se ter feito boa interpretação
e aplicação da lei”, já que, “sendo, no nosso direito interno, obrigatória
a celebração de escritura pública na cessão de quotas de uma sociedade
comercial [arto 80o, no 2, al. e), do Código do Notariado], a exigência
desse instrumento condiciona o exercício e a prossecução da actividade
da sociedade; e condicionando os emolumentos (que não são exclu-
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sivamente remuneratórios: cfr., o arto 12o da Directiva 691335/CEE,
do Conselho, de 17.7.1969 na redacção da Directiva 85/303/CEE, do
Conselho, de 10.6.1985) cobrados pela elaboração daquela escritura
são imposições previstas e proibidas no arto 10o al, c) daquela Directiva
69/335/CEE”.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
“- No dia 15 de Setembro de 1999, a impugnante celebrou uma
escritura pública de cessão de quotas, outorgada no 1o Cartório Notarial de Santa Maria da Feira;
- O referido Cartório Notarial liquidou e cobrou à impugnante
a quantia de 212 600$00, dos quais 209 500$00 correspondem a emolumentos, conforme cópia do registo de conta a fls.42;
- Tal montante foi apurado através da aplicação do artigo 5o da
Tabela de Emolumentos anexa ao Código do Notariado aprovado
pelo DL 397/83, de 2 de Novembro, com as alterações introduzidas
pelas Portarias no 378/87, de 5 de Maio, 575/89, de 26 de Julho,
1046/91, de 12 de Outubro, e DL 227/94, de 8 de Setembro;
- O referido montante de 209 500$00 foi pago pela impugnante
em 15 de Setembro de 1999;
- Em 24 de Setembro de 1999, por ocasião da inscrição de uma
cessão de quotas, titulado por escritura outorgada no Cartório Notarial
de Santa Maria da Feira, em 15 de Setembro de 1999, a impugnante
foi debitada pela Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria
da Feira, pela quantia de 385 647$00, correspondente a acréscimo
de emolumentos sobre inscrições de valor determinado;
- Tal montante foi apurado através da aplicação dos artigos 1o
e 14o da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial, aprovada
pela Porta 883/89, de 3 de Outubro, elaborada ao abrigo do arto
6o no 2 do DL 403/86, de 3 de Dezembro, e alterada pelas Porta
1046/91, de 12 de Outubro, 773/94 de 26 de Agosto e DL 257/86,
de 31 de Dezembro;
- O montante de 385 647$00 foi pago pela impugnante em 24 de
Setembro de 1999;
- A presente impugnação foi instaurada em 14 de Dezembro de
1999.”
Vejamos, pois:
Como resulta do probatório, estão em causa, nos autos, emolumentos notariais e registrais, relativos à celebração de uma escritura
de cessão de quotas para a impugnante e respectiva inscrição no
Registo Comercial.
O arto 4o da predita Directiva sujeita ao imposto sobre as entradas
de capital, nomeadamente - al. a) “a constituição de uma sociedade
de capitais”; al. b) “a transformação em sociedade da capitais de
uma sociedade, associação ou pessoa colectiva que não seja sociedade
de capitais”; e - al. c) “o aumento do capital social de uma sociedade
de capitais mediante a entrada de bens de qualquer espécie”.
E o arto 10o proíbe a cobrança, com respeito às sociedades, associações ou pessoas colectivas com fins lucrativos, de qualquer imposição, seja sob que forma for:
a) Em relação às operações referidas no arto 4o (referido).
b) Em relação às entradas de capital, empréstimos ou prestações,
efectuadas no âmbito das operações referidas no mesmo normativo.
c) Em relação ao registo ou qualquer outra formalidade prévia
ao exercício de uma actividade a que uma sociedade, associação ou
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pessoa colectiva com fins lucrativos esteja sujeita, em consequência
de sua forma jurídica.
Todavia, o arto 12o, no 1, al. e), da Directiva permite, em derrogação
do referido, a cobrança de “direitos com carácter remuneratório”.
Ora, do exposto resulta, desde logo, que a cessão de quotas não
está abrangida pela referida proibição quanto aos emolumentos
notariais.
Pelo que não há, aí, violação do direito comunitário - nem nacional
por ofensa ao princípio da proporcionalidade ou reserva de competência da Assembleia da República.
É que, desde logo, os emolumentos em causa não são impostos
mas taxas.
O conceito de taxa tem sido alvo de larga explanação doutrinal
e jurisprudencial, podendo hoje terem-se por definidos, com suficiente
base dogmática, os seus elementos essenciais.
Assim, Teixeira Ribeiro, define-a “como a quantia coactivamente
paga pela utilização individualizada de bens semipúblicos, ou como
o preço autoritariamente fixado por tal utilização” - cfr. RU 117-294.
E o parecer da P. G. Rep, de 15/Dez/91 in D.Rep., II de 04-06-93,
reproduzindo o parecer no 64/80, tal como o Ac. deste Tribunal, de
10/Fev/83 in Acd. Dout. 257-579, sustentam ser a taxa “o preço autoritariamente estabelecido, pago pela utilização individual de bens
semi-públicos, tendo a sua contra-partida uma actividade do Estado
ou de outro ente público, especialmente dirigida ao obrigado ao
pagamento”.
Para Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, pág. 42/43, as taxas
individualizam-se “no terreno mais vasto dos tributos, por revestirem
carácter sinalagmático, não unilateral, o qual, por seu turno, deriva
funcionalmente da natureza do acto constitutivo das obrigações em
que se traduzem e que consiste ou na prestação de uma actividade
pública ou na utilização de bens do domínio público, ou na remoção
de um limite jurídico à actividade dos particulares”.
Para Sousa Franco, Finanças Públicas e Direito Financeiro, págs. 491
e segs., “a taxa é uma prestação tributária (ou tributo) que pressupõe
ou dá origem a uma contra-prestação especifica, resultante de uma
relação concreta (que pode ser ou não de benefício) entre um contribuinte e um bem ou serviço público, isto é, trata-se de uma receita
pública ligada a relações normalmente de utilidade, entre quem é
obrigado a pagá-la e um serviço ou bem público”.
Assim, temos como elementos essenciais do conceito de taxa: prestação pecuniária imposta coactiva ou autoritariamente; pelo Estado
ou outro ente público; sem carácter sancionatório; utilização individualizada pelo contribuinte, solicitada ou não; de bens públicos ou
semi-públicos; com contrapartida numa actividade do credor especialmente dirigida ao mesmo contribuinte.
Essencialmente, a taxa distingue-se do imposto pela bilateralidade
ou unilateralidade do tributo, respectivamente: aquela, ao contrário
deste, supõe a existência de correspestividade entre duas prestações;
a primeira a pagar pelo utente do serviço e a deste, a prestar pelo
Estado ou outra entidade pública.
Esta relação tem, por um lado, carácter substancial ou material,
que não meramente formal mas não vai tão longe quanto os contratos
sinalagmáticos: não há uma equivalência económica rigorosa entre
o valor do serviço e o montante da quantia a pagar, podendo até
esta ser bastante superior ao custo daquele; salva sempre a “desproporção intolerável”.
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Como se refere no recente Ac. do TC, de 12/03/02 in D. República,
2.a, de 28/05/02, - que, aliás, aqui se segue de perto, “o que é exigível
é que, de um ponto de vista jurídico, o pagamento do tributo tenha
a sua causa e justificação - material e não meramente formal - na
percepção de um dado serviço”, não bastando “uma qualquer desproporção entre a quantia a pagar e o valor do serviço prestado”,
para que ao tributo falte o carácter sinalagmático será necessário
que essa desproporção seja manifesta e comprometa, de modo inequívoco, a correspectividade pressuposta na relação sinalagmática.
Como refere Teixeira Ribeiro, in cit., pág. 294, as prestações superiores ao custo continuam a ser taxas no respectivo excedente, “visto
manterem o seu carácter bilateral”, não se transmudando, aí em impostos - cfr. os Acds. do TC nos 205/87 e 640/95 in D.Rep., respectivamente, 1a e 2a séries, de 3/Jul/87 e 20/Jan/96.
E um outro parâmetro havendo ainda a considerar: a utilidade
do serviço para o utente que paga o tributo.
Não pode, pois, afirmar-se, que as taxas em causa estejam desligadas, quanto ao seu montante, da actividade desenvolvida pela
Administração.
Pois a comparação pretendida não deve fazer-se entre o custo individual de cada serviço prestado e o emolumento aí cobrado mas,
antes, com os custos e emolumentos globais, nem sequer se mostrando
que estes sejam superiores àqueles.
As receitas em causa são, pois, de qualificar-se como taxas, pelo
que não submetidas ao princípio da legalidade, não estando, assim,
ofendidos os arts. 103o e 165o da Constituição, não ocorrendo inconstitucionalidade orgânica.
Nem ofendem o princípio da proporcionalidade na vertente da
proibição do excesso - arto 266o, no 2, do mesmo diploma: “receita
pública manifestamente desproporcionada com os custos e a natureza
do serviço prestado em troca”.
A perspectiva a considerar, para o efeito, não é a da efectivação
de mera operação material, havendo que atender à fé pública do
acto notarial.
É aliás, no sentido exposto e em casos semelhantes, a jurisprudência,
tanto do TC como deste Tribunal.
Cfr. respectivamente o citado acd. de 12/03/02 e os de 30/Mai/99
Rec. 25.543, 20/Dez/00, Rec. 25.545, 10/04/02, Rec. 26.827, e de
30/05/01, Rec. 25.543, sumariado in Fiscalidade no 718 pág, 25 e de
10/04/02, Rec. 26.827.
Quanto aos emolumentos do registo Comercial.
Como antes se referiu, o arto 10o, al. c), da Directiva proíbe a
cobrança de “qualquer imposição” relativamente aos emolumentos
do registo comercial.
Cfr., por todos, o Ac. do TJCE de 21/06/01 in Fiscalidade no 718
pág. 87.
O que inclui as taxas em causa.
Como é jurisprudência uniforme do TJCE, os emolumentos em
causa não tem carácter remuneratório, para os efeitos do referido
normativo.
Nenhuma dúvida, por outro lado, quanto à aplicação da Directiva
em Portugal, como resulta da jurisprudência citada.
Nem a recorrente enuncia concretamente qualquer derrogação ou
disposição transitória que o tratado de Adesão tenha contemplado
na matéria em causa.
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Assim e em conclusão; são devidos os emolumentos notariais mas
não os registrais.
Termos em que se acorda conceder parcial provimento ao recurso
em tal medida se revogando a sentença julgando-se improcedente
a impugnação quanto à liquidação dos emolumentos notariais, confirmando-se a mesma quanto à liquidação dos emolumentos registrais.
Custas pela recorrida na proporção do vencido, em 1.a Instância
e neste STA, fixando-se aqui a procuradoria em 50%.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Brandão de Pinho (relator) —
Almeida Lopes — António Pimpão.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. IVA. EXAME À ESCRITA.
CPT. TRIBUTAÇÃO POR PRESUNÇÕES.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Efectuado exame à escrita, e elaborado o pertinente relatório, nos termos do CPT, era em função dele que o
contribuinte podia infirmar as respectivas conclusões, que
levavam a AF a tributá-lo por presunções.
II — O Tribunal de recurso não podia socorrer-se de um segundo relatório da fiscalização - para alterar a matéria
de facto - que não tinha sido previamente levado ao conhecimento do contribuinte.
III — E é de entender que esse conhecimento, por parte do
contribuinte, deveria ser de molde a permitir-lhe a reclamação, então prevista no art. 84o do CIVA.
Recurso n.o 1.637/02. Recorrente: António Manuel da Rocha Monteiro dos Santos; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.moJuiz
Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ANTÓNIO MANUEL DA ROCHA MONTEIRO DOS SANTOS, identificado nos autos, impugnou judicialmente, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto, a liquidação adicional de
IVA, relativa ao exercício de 1989, e respectivos juros compensatórios,
resultante da fixação da matéria colectável com recurso a métodos
indiciários.
Alegou vícios de forma (falta de fundamentação) e de violação
de lei (inexistência dos pressupostos de que depende a tributação
por métodos indiciários).
Por decisão de 11/12/96, o M.mo Juiz do 1o Juízo daquele Tribunal
indeferiu liminarmente a impugnação, por alegada extemporaneidade
da impugnação.
Esta decisão foi revogada por acórdão deste STA de 18/2/98.
Baixaram os autos à instância

O M.mo Juiz proferiu, a final, sentença, julgando a impugnação
procedente.
Inconformado, o Sr. Procurador da República junto daquele Tribunal interpôs recurso para o TCA.
Este, por acórdão de 9/4/2002, concedeu provimento ao recurso,
revogou a decisão recorrida, julgando a impugnação improcedente.
Foi a vez do impugnante, inconformado com esta decisão, interpor
recurso para este STA.
Formulou as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
A. O acórdão recorrido incorreu em erro na apreciação das provas
e fixação dos factos materiais da causa, com ofensa de disposição
expressa da lei que exige determinada espécie de prova para a existência do facto, quando considerou como provado “que os serviços
de fiscalização concluíram não ser possível a comprovação e a quantificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à determinação
do lucro tributável por o registo das vendas a retalho se efectuar através
de máquinas registadoras mas cujas fitas eram destruídas após o apuramento diário das vendas” e que daí “decorreu a necessidade de efectuar
uma amostragem para testar a margem global média de comercialização
(. . .)”, por remissão para uma informação da fiscalização prestada
já após emissão da liquidação impugnada e após a dedução, por parte
do recorrente, de impugnação judicial, quando nenhum destes factos
resulta do relatório da fiscalização subjacente à emissão do acto tributário impugnado - art 722o, n. 2, do CPC, ex vi do art. 103o do
RSTA, arts. 75o, n.o 4, e 81o do CPT.
B. É no relatório da fiscalização à escrita dos contribuintes que
está subjacente à emissão do acto tributário impugnado, inserto a
fls. 47 a 62 dos autos, e não noutro qualquer documento elaborado
a posteriori e já depois de decorridos mais de cinco anos sobre o
exercício em, questão, que têm de estar expressos os motivos determinantes da necessidade de tributação por métodos indiciários,
tal como resulta do disposto nos arts. 75o, n.o 4, e 81o do CPT, pelo
que, ao decidir em sentido contrário, violou o acórdão recorrido aquelas disposições, incorrendo na previsão do art. 722o, n.o 2, do CPC.
C. O mesmo aresto faz, ainda, incorrecta interpretação e aplicação
da lei, porquanto no caso em apreço não se verificam os pressupostos
de que depende a tributação por métodos indiciários, por não ter
sido demonstrado, sem margem para dúvidas, que foram praticadas
pelo recorrente omissões ou inexactidões na sua escrita ou nas suas
declarações, nem que os elementos de que dispõe não permitem a
comprovação e quantificação directa e exacta da matéria tributável
e do imposto - arts. 82o e 84o do CIVA e 81o do CPT.
D. A tributação por métodos indiciários, por força do disposto
nos arts. 78o e 81o do CPT e 82o e 84o do CIVA só é legítima e
está fundamentado o seu uso, em face de erros, inexactidões ou omissões, que destruam a credibilidade dos elementos da escrita a que
respeitam e se demonstre a impossibilidade de apurar e quantificar
directa e exactamente a matéria tributável e o imposto, pelo que,
ao decidir em sentido inverso, violou o acórdão recorrido os citados
normativos. Sem prescindir.
E. O acórdão recorrido fez um uso ilegal do art. 712o, n.o 1, do
CPC, quando, socorrendo-se desta disposição, alterou a matéria de
facto fixada em 1a instância, aditando a esta factos e considerações
não essenciais para a decisão da causa, por não ter sido com base
nesses factos, nem tendo em atenção essas considerações, que a AF
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tomou a decisão de tributar o recorrente com recurso a métodos
indiciários, por não constarem do relatório da fiscalização inserto
a fls. 47 a 62 dos autos.
F. Há contradição entre os factos assentes no acórdão recorrido,
quando no mesmo se consigna o teor do relatório da fiscalização
a fls. 47 a 62 dos autos, e também parte da informação de fls. 15
e segs., bem como quando se considera provado que o recorrente
praticou uma margem de lucro nas vendas a retalho e por grosso
de 3,93%, e, mais adiante, se dá igualmente como provado que o
recorrente não contestou validamente a margem de 18% apurada
pela fiscalização, situação determinante da ampliação da matéria de
facto e novo julgamento da causa - arts. 729o, n.o 3, e 730o, 1, do
CPC, ex vi art. 103o do RSTA.
Não houve contra-alegações.
Foi aberta vista ao MP.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto assente no TCA:
1. A impugnante encontra-se colectada pela actividade de comércio
por grosso e retalho de mercearias e bebidas CAE 610810 e compra
e venda de prédios CAE 831900.
2. Pelos SFPT foi efectuado exame à escrita da impugnante, tendo
sido elaborado o relatório de fls. 47 a 62, que aqui se dá por integralmente reproduzido.
3. Daquele relatório consta que: “3. Actividade de Mercearia e
Bebidas (. . .).” Procedeu-se ao apuramento da margem bruta contabilista pelo que se preencheu o modelo 805 em anexo 2.
O quadro I revela-nos uma margem bruta de apenas 4,84%, valor
este que é bastante baixo para este sector de actividade, situando-se
abaixo do 1o quartil, conforme indicadores por sectores de actividade
existentes neste departamento, e se juntam em anexo 3.
4. No citado relatório refere-se em 3.2. “Amostragem.” Procedeu-se
à referida amostragem ao ano em análise e com base nos documentos
internos (facturas internas) emitidos pelas saídas das mercadorias do
armazém onde discrimina o preço de venda ao público, a margem
efectuada e o preço de custo à saída do armazém.
A taxa de 5 % que onera os artigos à saída do armazém foi testada
conforme anexo 4.
A amostragem foi efectuada em função das várias taxas de IVA
praticadas (0%, 8%, 17% e 30%). Nos mapas modelo 808 em anexo
5 obtivemos as seguintes taxas de comercialização:
Taxa 0% — 15,5%;
Taxa 8% — 15,1%;
Taxa 17% — 17,3%;
Taxa 30% — 15,9%.
Às referidas margens adicionou-se a margem de 5% que é acrescida
aos artigos que saem do armazém, obtendo-se as seguintes margens:
Taxa de 0% — 20,5%;
Taxa de 8% — 20,1%;
Taxa de 17% — 22,3%;
Taxa de 30% — 20,97%;
84,87%: 4=21,2175% margem média.
No cálculo da margem média ponderada efectuada no ponto 3.2
verifica-se que a contabilidade não reflecte a verdadeira situação patrimonial e por conseguinte o resultado obtido é diferente do declarado
pelo contribuinte.
Para determinação das vendas estimadas aplicou-se a margem obtida no ponto 3.2 que é de 18% sobre o custo das mercadorias vendidas
declarado pelo contribuinte na sua declaração e na contabilidade.
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CEV consumidas — 155.465.787$00;
Margem ponderada — 18%;
Vendas estimadas — 183.449.629$00.
5. E com base naqueles factos foi apurado IVA em falta por presunção no valor de Esc. 1.679.036$00 6. Pelo impugnante foi deduzida
reclamação nos termos do art. 84o do CPT.
7. Aquela reclamação foi parcialmente deferida, tendo sido ficado
o IVA em falta de Esc. 1.430.496$00, atendendo a uma margem de
lucro de 18%.
8. O impugnante foi notificado por carta registada com aviso de
recepção, a qual foi recebida em 20/12/93, para proceder ao pagamento
do imposto no valor de Esc. 1.430.496$00, acrescido de juros compensatórios de Esc. 1.034.815$00.
9. No ano de 1989 o impugnante praticou uma margem de lucro
nas vendas a retalho e por grosso de 3,93.
10. Os serviços de fiscalização tributária concluíram não ser possível
a comprovação e a quantificação directa dos elementos indispensáveis
à determinação do lucro tributável, por o registo das vendas a retalho
de bebidas e mercearias se efectuar através de máquinas registadoras,
mas cujas fitas eram destruídas após o apuramento diário das vendas.
11. Daí decorreu a necessidade de efectuar uma amostragem para
testar a margem global média de comercialização efectuada, dado
a declarada ser considerada pelos SFPT muito baixa para o sector
de actividade.
12. Esta amostragem incidiu sobre um universo significativo e representativo dos produtos comercializados.
13. A margem de lucro apurada não foi contestada validamente
pela impugnante.
14. Os factos dados como provados constam do relatório de inspecção de fls. 15 e segs.
3. Sendo estes os factos vejamos agora o direito.
Dispunha o art. 75o., n. 4, do CPT, (sob a epígrafe “da finalidade
e regime da fiscalização”) que, em resultado do exame à escrita seria
elaborado, no prazo de 30 dias, um relatório, “acompanhado de uma
exposição sumária de razões pelas quais poderá haver incumprimento
da lei pelo contribuinte”.
E o art. 84o do CIVA (na redacção ao tempo vigente) estatuía
em que condições poderia o contribuinte reclamar para o chefe da
repartição de finanças, “quando se proceder à rectificação de declarações ou à correcção de liquidação oficiosa, de acordo com os
arts. 82o, 83o e 83o-A”.
Da conjugação destes artigos com o disposto no art. 81o do CPT
resultava que a tributação por presunções, em contribuintes com a
escrita organizada (art. 78o do CPT), decorrente de exame à escrita,
seria baseada num relatório elaborado pela respectiva fiscalização.
E era face a esse relatório que o contribuinte se poderia defender,
infirmando as razões expressas pela inspecção, com a inerente tributação por presunções.
Pois bem.
Vendo o probatório do Tribunal recorrido e cotejando-o com o
da 1a instância, logo vemos que a diferença entre ambos tem a ver
com o facto do tribunal de 2a Instância considerar, para além do
relatório da inspecção (fls. 47 a 62 dos autos), o denominado relatório
de fiscalização (fls. 15 e segs.), enquanto o tribunal de 1a instância
apenas considerou aquele primeiro relatório.
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Ora, não há nota nos autos de que este relatório de fiscalização
tenha sido atempadamente levado ao conhecimento do recorrente,
sendo que este refere expressamente que tal não aconteceu.
E é fundamentalmente com base nesse aditamento - ou seja, nesse
denominado relatório de fiscalização, de fls. 15 e segs. - que o tribunal
de 2a instância, alterando a matéria de facto, revogou a decisão recorrida, julgando a impugnação improcedente.
Mas, se tal relatório da fiscalização não foi atempadamente levado
ao conhecimento do contribuinte (ou seja, a tempo de ele poder
reclamar, nos termos do art. 84o do CIVA) não pode o mesmo ser
atendido, de forma a possibilitar o julgamento da matéria de facto
com base nele - porventura alterando, como foi o caso, o respectivo
probatório fixado em 1a instância. Não porque haja ofensa de disposição expressa de lei, que exija certa espécie de prova, como resulta
do art. 722o, n.o 2, do CPC, e como defende o recorrente - já que
nada impedia a AF de elaborar um segundo relatório, complementar
do primeiro - mas sim porque tinha necessariamente que lhe dar
conta do mesmo, com a possibilidade do recorrente poder eficazmente
valer-se dos mecanismos de defesa previstos no art. 84o do CIVA.
Impõe-se assim alargar a matéria de facto, tendente a determinar
se tal relatório (de fls. 15 e segs.) foi ou não atempadamente levada
ao conhecimento do recorrente e, na afirmativa, quando, tendo em
conta o momento temporalmente relevante para ser considerado, que
é aquele que acima deixamos expresso.
É óbvio que, mesmo que tal relatório não possa ser considerado
porque posterior ao momento da liquidação, não incorporando então
sequer o conteúdo do acto - nada impede o tribunal de recurso de
considerar, se o entender, o relatório de inspecção de fls. 47 a 62,
de molde a ampliar a matéria de facto de acordo com o mesmo,
se tal entender necessário para uma boa e correcta decisão da causa.
Isto porque o consente o art. 712o do CPC, e está em causa, no
recurso para o TCA, também matéria de facto.
Nem se toma obviamente posição sobre a solução jurídica decorrente unicamente do probatório da 1a instância, já que previamente
é necessário definir se a matéria de facto aí fixada é a definitiva.
Ordena-se pois a ampliação da matéria de facto, que tem fundamento legal no art. 729o, n.o 3, do CPC.
4. Face ao exposto, acorda-se em conceder provimento ao recurso,
revogando-se o acórdão recorrido, com vista à ampliação da matéria
de facto, nos termos e com a dimensão atrás referida.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor
Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Requerimento de recurso.

Doutrina que dimana da decisão:
A apresentação de alegações dentro do prazo para recorrer
contém implícito o requerimento de recurso.
Recurso n.o 1643/02-30. Recorrente: Ministério Público; Recorridas:
Alda Barreiros Penedo e Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Não se conformando com o despacho de fls. 90 e 90-v proferido
pelo Tribunal Tributário de Coimbra, que considerou não ter havido
recurso pela Fazenda Pública da sentença de fls. 66 e seguintes, dele
recorreu o Ministério Público para este STA (fl. 95). Mas porque
o tribunal de 1.a instância proferiu o primeiro despacho de fls. 96,
deste também recorreu o M.o P.o para este STA, a fls. 97.
O M.o P.o recorrente apresentou alegações a fls. 98 e seguintes,
nas quais concluiu que o primeiro despacho recorrido está errado
na medida em que a Fazenda Pública podia limitar-se a apresentar
as alegações de recurso dentro do prazo para recorrer, independentemente da apresentação ou não do requerimento de interposição.
Em contra-alegações, os oponentes Aida Barreiros Penedo e Luís
Aarão Freitas Vilas sustentaram o despacho recorrido.
Neste STA, o processo foi aos vistos, pelo que cumpre decidir
a questão de saber se o despacho recorrido deve ser confirmado ou
reformado.
2.o Fundamentos:
As ocorrências processuais a tomar em consideração para decidir
este recurso são as seguintes:
- em processo de oposição à execução fiscal, em que eram oponentes
Aida Barreiros Penedo e Luís Aarão Freitas Vilas, o Tribunal Tributário de Coimbra proferiu a sentença de fls. 66 e seguintes, a julgar
procedente a oposição;
- em 11.10.2000, ainda antes de ser notificada dessa sentença, notificação que apenas ocorreu em 19.10.2000 (fl. 75-v), a Fazenda Pública apresentou as alegações de fls. 76 e seguintes, referentes a um
recurso da sentença para o TCA, mas não apresentou requerimento
de interposição do recurso;
- tomando conhecimento dessas alegações, os oponentes apresentaram o requerimento de fls. 86 e seguintes, requerendo a declaração
de inexistência do recurso por falta do respectivo requerimento de
interposição;
- por despacho de fls. 90 e 90-v, o Tribunal Tributário de Coimbra
decidiu que por falta de apresentação do requerimento de interposição
do recurso, independentemente das alegações apresentadas pela
F.aP.a, não existia recurso contra a sentença, pelo que esta tinha transitado em julgado, daí tendo mandado o processo para correição;
- somente no visto para correição o M.oP.o tomou conhecimento
do despacho de fls. 90 e 90-v, tendo logo arguido a nulidade da falta
da sua notificação e pedido uma cópia dactilografada do despacho
em causa;
- depois, o M.oP.o arguiu a nulidade para o tribunal de 1.a instância
(fl. 94) e recorreu do despacho para este STA (fl. 95);
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- quanto ao requerimento de arguição de nulidade, o Tribunal de
1.a instância conheceu dele e manteve o seu despacho (fl. 96) e admitiu
o recurso;
- quanto à decisão do requerimento de nulidade, o M.oP.o interpôs
dele recurso para este STA (fl. 97), embora reconhecendo que o
conhecimento do primeiro recurso prejudica o conhecimento do
segundo;
- nas suas alegações, o M.oP.o insurge-se apenas quanto ao despacho
de fls. 90 e 90-v, sustentando que a falta do requerimento de interposição do recurso não é motivo bastante para considerar haver
caso julgado da sentença, na medida em que, com as alegações, a
Fazenda mostrou intenção de recorrer, pelo que a sentença não transitou em julgado, ao contrário do decidido pelo M.mo Juiz a quo.
Descritas as ocorrências processuais, vejamos o direito aplicável.
A sentença foi notificada à Fazenda Pública em 19.10.2000, mas
o processo tinha começado em 16.2.98.
Daí que o recurso fosse regido pelo disposto no CPT e não pelo
disposto no CPPT. Este somente passou a aplicar-se a partir de
5.7.2001, por força do art.o 12.o da Lei n.o 15/2001, de 5 de Junho.
Estamos em face de um processo de oposição à execução fiscal,
cujo regime de recursos jurisdicionais constava do art.o 356.o do CPT,
nos termos do qual “os recursos das decisões de natureza jurisdicional
serão interpostos por meio de requerimento com a apresentação das
alegações e conclusões no prazo de oito dias a contar da notificação”.
Não vamos discutir aqui a vaexata questio do âmbito de aplicação
desta disposição processual, pois essa questão não se discute no processo. Vamos ater-nos aos termos da norma, suposto que aos recursos
jurisdicionais em processo de oposição à execução fiscal se aplicavam
as normas respeitantes ao recurso interpostos nas execuções fiscais,
pois a oposição sempre foi vista como um incidente da execução
fiscal (art.o 237.o, n.o 2, do CPT).
Aquele art.o 356.o, n.o 1, do CPT aludia a dois actos distintos dentro
da mesma peça processual, a saber: 1.o requerimento de recurso e
2.o alegações com conclusões.
No requerimento propriamente dito, o recorrente tinha de declarar
a intenção de recorrer, nos termos do art.o 171.o, n.o 1, do CPT.
Nas alegações, o recorrente tinha de indicar os fundamentos pelos
quais pedia a alteração ou anulação da sentença recorrida (art.o 690.o,
n.o 1, do CPC).
Ora, in casu, a recorrente limitou-se a indicar os fundamentos pelos
quais pedia a alteração da decisão recorrida, mas omitiu o requerimento a declarar a intenção de recorrer.
Será isto motivo para se decidir como o M.mo Juiz a quo decidiu:
que não existia recurso e que a sentença recorrida tinha transitado
em julgado?
Entende este STA que a decisão recorrida não se pode manter.
Com efeito, o art.o 356.o do CPT alude a recurso “Por meio de
requerimento com a apresentação das alegações e conclusões”.
É verdade que a recorrente Fazenda Pública não fez um requerimento formal a interpor recurso, no qual manifestasse a intenção
de recorrer. Mas a peça que apresentou e que mais se assemelha
a umas alegações no seguimento de um requerimento de interposição
do recurso, contém, em si, e iplicitamente, a intenção de recorrer.
De facto, a recorrente dirige-se aos juízes do TCA, impugna a sentença
recorrida e termina por pedir a revogação da sentença recorrida e
a improcedência da oposição.
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É quanto basta para termos de concluir que a recorrente Fazenda
Pública manifestou a intenção de recorrer.
A isto acresce que a Fazenda não tinha de apresentar duas peças
separadas, uma para o requerimento e outra para as alegações, podendo fazer as duas coisas na mesma peça, como normalmente acontecia em recursos deste género.
Logo, e contrariamente ao decidido, houve requerimento de recurso, pelo que o despacho recorrido não interpretou correctamente
a situação processual, excedendo-se no seu rigorismo formal.
3.a Decisão:
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso do M.o P.o e revogar o despacho de fls. 90 e
90 v.o, o qual deverá ser substituído por outro que admita o recurso,
se outra razão a tanto não obstar.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
STA. Competência em razão da hierarquia. Matéria de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença de 1.a Instância,
não tem, como fundamento exclusivo, matéria de dívida — art. 32.o, n.o 1, al. b), do ETAF.
Recurso no 1735/02-30. Recorrente: PMH - Produtos Médico Hospitalares Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por PMH - Produtos Médicos-Hospitalares, S. A., da sentença do TT de 1a Instância
de Santarém, proferida em 02-04-02, que negou provimento ao recurso
que a mesma interpusera da decisão de ”aplicação de coima”.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”a) (. . .) pagou a dívida do VIA em 4/06/1996.
b) - Porque o fez antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 124/96
de 10 de Agosto, que entrou em vigor em 15/ 9/ 1996, considerou
a douta sentença em apreço que se lhe não deverá aplicar a redução
da coima equivalente a 50% do respectivo mínimo legal conforme
prevê o n.o 5 do Despacho n.o 17/97-XIII do Secretariado de Estado
dos Assuntos Fiscais publicado no D.R. 2a Série, no 78 de 03/04/1997.
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c) - Ora caso tal sucedesse, a recorrente ver-se-ia prejudicada pelo
simples facto de ter sido ”diligente” e ter pago ”antes do tempo”.
d) - É que caso tivesse liquidado a sua dívida após 15/09/1996,
a recorrente teria usufruído da redução da coima nos termos a que
se julga com direito:50% do valor mínimo.
e) - Por outro lado, ao assim decidir, a douta sentença em análise
estaria a criar uma clara desigualdade de tratamento entre os contribuintes, beneficiando ainda por cima, aqueles que mais tarde pagaram, ou seja, os que apesar de tudo se mostraram menos diligentes.
f) - Acresce ainda que a coima em apreço deverá não ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento
da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente grau de
culpabilidade.
g) - Ao assim decidir a douta sentença em apreço violou entre
outras o arto 13o da Constituição da República Portuguesa, os arts.
o
5 e 6o do Código do Procedimento Administrativo, o no 5 do Despacho
17/97 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais publicado no D.R.
2a Série, no 78 de 03/04/1997, o D.L. 124/96 de 10 de Agosto, e ainda
o arto 116o do Decreto-Lei 398/98, de 17 de Dezembro.
h) - Nestes termos deve a sentença sub judice ser revogada e substituída por uma outra que aplique à graduação da coima o disposto
no no 5 do Despacho de 17/97-XIII, de 3 de Abril, do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais ou que então venha a julgar extinta
a sua responsabilidade pela contra-ordenação em causa.”
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Magistrado do M.P., no seu parecer, excepcionou, todavia,
a incompetência deste tribunal em razão da hierarquia, por o recurso
não versar apenas matéria de direito, atento o vertido na predita
conclusão f).
E, corridos os vistos legais, há que apreciar, em primeiro lugar,
a competência deste STA. em razão da hierarquia.
Ora, ele é absolutamente incompetente para o conhecimento do
recurso, já que este tem por fundamento, também, matéria de facto.
Na verdade, a recorrente refere, nos preditos termos, que ”a prática
da infracção não ocasionou, ao fisco, prejuízo efectivo; a falta cometida
encontra-se regularizada e o comportamento da recorrente revela um
diminuto ou mesmo inexistente grau de culpabilidade” - conclusão
f) - , afirmação efectuada no contexto dos factos articulados na petição
inicial.
E tal matéria factual não consta da decisão recorrida que, aliás,
não fixou sequer qualquer probatório.
Sendo que é jurisprudência uniforme e reiterada do STA., que
versa matéria de facto o recurso em que se apontam factos que a
decisão recorrida não fixou.
Cfr, por todos, os Acs. de 01/03/00, Rec. 24.552, 23/Fev/00, Recs.
24.277 e 24.162,16/Fev/00, Rec. 24.269, 19/01/00, Rec.15.938, e
12/01/00, Rec. 23.762.
Ora, a competência deste STA para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos dos TTde 1a Instância cinge-se apenas a matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo fundamento, em matéria de direito, do mesmo recurso - arto 32o, no 1, al. b), do ETAF
-constituindo, assim, excepção à competência generalizada do TCA,
ao qual, nos precisos termos do arto 41o, no 1, al. a), do mesmo
diploma, compete conhecer ”dos recursos de decisões dos Tribunais
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Tributários de 1a Instância, salvo o disposto na alínea b) do no 1
do arto 32o”.
Assim, tal fundamento factual do recurso importa a incompetência
deste STA. para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no dito TCA.
Termos em que se acorda julgar este STA. incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 100 euros
e a procuradoria em 50%.
Transitado, remeta ao TCA - fls 76.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2004. — Brandão de Pinho (relator) —
Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Matéria de facto e incompetência do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Versa matéria de facto o recurso em cujas conclusões das
alegações se discutem factos que a sentença em apreciação
não fixou pelo que a competência para do mesmo conhecer
cabe à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo e não a este Supremo Tribunal Administrativo.
Recurso n.o 1737/02, em que são recorrente: PMH 2 — Indústrias
Médicas Lda e recorrido a Fazenda Pública, e em que foi Relator
o Exmo Juiz Conselheiro Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. PMH — Produtos Médico-Hospitalares, Lda., recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Santarém negou
provimento ao recurso interposto da decisão que lhe aplicou a coima
de 79.000$00. Alegou formulando as seguintes conclusões:
a) A recorrente pagou a divida do IVA em 4/6/1996.
b) Porque o fez antes da entrada em vigor do Decreto-Lei 124/96
de 10 de Agosto, que entrou em vigor em 15/9/1996, considerou a
douta sentença em apreço que se lhe não deverá aplicar a redução
da coima equivalente a 50% do respectivo mínimo legal conforme
prevê o no 5 do Despacho no 17/97-XIII do Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais publicado no DR. II Série, no 78 de 03/04/1997.
c) Ora caso tal sucedesse, o recorrente ver-se-ia prejudicada pelo
simples facto de ter sido ”diligente” e ter pago ”antes do tempo”.
d) E que caso tivesse liquidado a sua divida após 15/09/1996, a
recorrente teria usufruído da redução da coima nos termos a que
se julga com direito: 50% do valor mínimo.
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e) Por outro lado, ao assim decidir, a douta sentença em análise
estaria a criar uma clara desigualdade de tratamento entre os contribuintes, beneficiando ainda por cima, aqueles que mais tarde pagaram, ou seja, os que apesar de tudo se mostraram menos diligentes.
f) Acresce ainda que a coima em apreço deverá não ser aplicada,
dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento
da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente grau de
culpabilidade.
g) Ao assim decidir a sentença em apreço violou entre outros o
art. 13o da Constituição da Republica Portuguesa, os arts. 5o e 6.o
do Código do Procedimento Administrativo, o no 5 do Despacho
17/97 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais publicado no DR.
II Série, n.o 78 de 03/04/1997, o D. L. 124/96 de 10 de Agosto, e
ainda o art. 116 do Decreto-Lei 398/98, de 17 de Dezembro.
h) - Nestes termos deve o sentença sub judice ser revogada e substituída por uma outra que aplique a graduação da coima o disposto
no no 5 do Despacho de 17/97-XIII, de 3 de Abril, do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais ou que então venha a julgar extinta
a sua responsabilidade pela contra-ordenação em causa, como é de
inteira justiça.
Ao EMMP foi aberta vista tendo decorrido o prazo para emissão
de parecer.
Notificada a recorrente para se pronunciar sobre a questão prévia
da incompetência em razão da hierarquia veio requerer, caso seja
julgada procedente tal questão, que o processo seja remetido ao TCA.
2. Consta da sentença de fls. 49 e seguintes que:
A resolução do presente recurso demanda simples aplicação de
direito.
O conjunto do suporte documental oferecido pela recorrente e
não contrariado pelo inserto nos autos, é bastante à decisão.
(. . .)”.
3. Notificada a recorrente para se pronunciar sobre a questão prévia
da incompetência em razão da hierarquia veio requerer, caso seja
julgada procedente tal questão, que o processo seja remetido ao TCA.
Importa, por isso, como questão prévia e de conhecimento oficioso,
determinar se é ou não este Tribunal incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Estabelece o arto 21o, n.o 4, do ETAF que ”A Secção de Contencioso
Tributário (do STA) apenas conhece de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1.a instância”.
Acrescenta o arto 32o, n.o 1, alínea b), do mesmo diploma legal
que ”compete à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhecer
dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a
instância, com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Completando esta linha de pensamento conclui o arto 41o, n.o 1,
alínea a), do mesmo conjunto normativo que ”compete à Secção de
Contencioso Tributário (do Tribunal Central Administrativo) conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância,
salvo o disposto na al. b) do no 1 do art. 32o”.
Em termos coincidentes com os preceitos acabados de enunciar
estabelece o arto 167o do CPT que ”das decisões dos tribunais tributários de 1.a instância cabe recurso, ... a interpor ... para a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo
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se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso
... para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo”.
No mesmo sentido se pronuncia o arto 280o do CPPT.
Do exposto resulta que a competência para apreciar os recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância cabe
ao STA ou à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo conforme os mesmos versem ou não, exclusivamente,
matéria de direito.
Para determinar se o recurso versa exclusivamente matéria de direito ou também matéria de facto torna-se necessário averiguar qual
a matéria controvertida e levada às conclusões das alegações de
recurso.
É nestas, com efeito, que se fixa o objecto do recurso e se delimita
o seu âmbito pois que é nestas que se manifesta a divergência do
recurso com a decisão que lhe serve de fundamento (arto 690o do
CPCivil).
As conclusões integrarão apenas matéria de direito se discutirem
a interpretação ou aplicação de certo preceito legal ou a solução
de determinada questão jurídica.
Integrarão matéria de facto se traduzirem discordância sobre os
factos materiais da vida real na sua perspectiva actual ou histórica
uma vez que a sentença os não tenha considerado ou os tenha fixado
em desacordo com a prova produzida nos autos ou que nestes devia
ter sido produzida.
Nesta perspectiva a questão a decidir será apenas de direito se
nas alegações não se suscitar a suficiência ou insuficiência da prova,
das conclusões de facto ou da forma como o julgador chegou à sua
convicção sobre a matéria de facto.
Se o recorrente discutir a matéria de facto fixada ou articula factos
que não foram dados como provados na sentença recorrida o recurso
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito pelo que
será competente para o apreciar a Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo. Tudo isto independentemente
de este Tribunal vir a entender que a matéria de facto fixada se
encontra bem e suficientemente fixada sendo irrelevante, para a decisão do recurso a dispensabilidade ou não da matéria factual levada
às conclusões das alegações.
A competência do tribunal de recurso ou a medida da sua jurisdição
afere-se pela matéria levada às conclusões das alegações tal como
o recorrente o configura nas ditas conclusões pelo que será em função
destas que se averiguará se o mesmo tem por fundamento exclusivo
matéria de direito não cabendo, neste momento, emitir juízo ou pronúncia acerca do mérito do recurso já que tal apreciação caberá ao
tribunal que for competente para o apreciar.
Sustenta a recorrente na conclusão a) que a recorrente pagou o
IVA em 4-6-96 e na al. f), que ”a coima em apreço deverá não ser
aplicada, dado que a prática da infracção não ocasionou ao fisco
prejuízo efectivo; a falta cometida encontra-se regularizada e o comportamento da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente
grau de culpabilidade”.
Saber se o IVA foi pago naquela data e se a prática da infracção
ocasionou ou não ao fisco prejuízo efectivo e se o comportamento
da recorrente revela um diminuto ou mesmo inexistente grau de culpabilidade é julgamento de questões de facto que, nessa perspectiva,
não foram fixadas na sentença em recurso.
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A apreciação destas questões implica julgamento de matéria de
facto donde resulta que o recurso interposto não versa exclusivamente
matéria de direito.
Concluindo que o presente recurso tem por fundamento matéria
de facto a competência para do mesmo conhecer cabe à Secção de
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo e não a
este Supremo Tribunal Administrativo.
4. Nos termos expostos acorda-se em declarar este Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para julgar o presente recurso
sendo competente para do mesmo conhecer a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo.
Custas pela recorrente fixando-se a taxa de justiça em cento e vinte Euros e em 50 % a procuradoria.
Oportunamente remeta os autos ao TCA.

Recurso n.o 1789/02. Recorrente: Semopal — Sociedade de Construção, Lda.; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso
Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. SEMOPAL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA., com
sede em Vila Nova de Gaia, recorre da sentença do M.mo Juiz da
a
1 Secção do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância do Porto
que negou provimento ao recurso da decisão administrativa que lhe
aplicou coima por infracção ao disposto nos artigos 26o, no 1, e 40o,
no 1, alínea a) do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Formula as seguintes conclusões:
“1

Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — António Pimpão (relator) —
Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes (vencido. O STA é competente).

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Contra-ordenação. Recurso jurisdicional. Prescrição do procedimento suscitada perante o Supremo Tribunal Administrativo. Prioridade de apreciação.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Suscitada, perante o Supremo Tribunal Administrativo,
em recurso interposto de decisão de 1a instância em processo de contra-ordenação fiscal, a prescrição do procedimento, questão de que o tribunal recorrido não conheceu, impõe-se apreciar essa questão antes da nulidade
imputada à sentença, uma vez que, a proceder, implica
a extinção do procedimento.
2 — Verificando-se que não ocorreu a prescrição, e não vindo
questionada a sentença no segmento em que decidiu da
existência da infracção, seu enquadramento legal, e punição, mas só se suscitando a sua nulidade por omissão
de pronúncia, por não ter conhecido da prescrição, o
recurso não merece provimento, pois mesmo que ocorresse
a nulidade, ela não conduziria à alteração do julgado.
3 — É de cinco anos, nos termos do artigo 35o, no 1, do
Código de Processo Tributário, o prazo de prescrição do
procedimento contra-ordenacional relativamente a infracção fiscal não aduaneira cometida em Outubro de 1996,
quando já não vigorava o prazo inferior estabelecido no
artigo 27o do Decreto-Lei no 433/82, de 27 de Outubro.

Ao ter sido invocada, nas alegações de defesa a prescrição da infracção imputada ao arguido, a douta sentença ao omitir pronunciar-se
sobre esta questão, cometeu nulidade [alínea c) do no l do art. 379o
do C.P.P.].
2
Porque decorreram mais de 5 anos sobre a prática do facto, objecto
da contra-ordenação, prescreveu a infracção ajuizada, nos termos do
o
n l do art. 33o do RGIT.”
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O M.mo Juiz proferiu despacho no qual não reconheceu ter
incorrido na invocada nulidade.
1.4. O Ex.mo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que, não havendo nulidade por omissão de pronúncia, há,
todavia, erro de julgamento, porquanto o procedimento judicial está
prescrito, questão que, devendo ter sido apreciada por dever de ofício,
o não foi.
1.5. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. Vem fixada a factualidade seguinte:
”1o
A arguida em 21 de Outubro de 1996 enviou ao SAIVA as declarações periódicas relativas ao mês de Agosto de 1996, sem o correspondente meio de pagamento do imposto, no valor de 3.000.862$00.
2o
Com base nos factos referidos em 1o o técnico de administração
tributária principal por Delegação do Director de Finanças do Porto
condenou a arguida pela contra-ordenação prevista e punida pelas
disposições combinadas dos arts. 26o, no 1 e 40o, no 1 al. a) do CIVA
e art. 29o, nos 2 e 9, do RJIFNA na coima de 661.000$00, com os
fundamentos constantes da decisão de fls. 11.
3o
Em 31 de Julho de 1997 a arguida apresentou termo de adesão
ao regime de regularização de dívidas estabelecido no DL no 124/96,
de 10.08, o que foi deferido permitindo-se-lhe o pagamento prestacional das dividas tributárias.”
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3.1. A recorrente não faz nenhuma crítica substancial ao que foi
determinado na sentença sob recurso. Nada diz contra o modo como
foram decididas as questões atinentes à sua actuação contra-ordenacional, respectivo enquadramento legal, e punição.
Tudo o que nas suas alegações e conclusões suscita perante este
Tribunal respeita à prescrição do procedimento contra-ordenacional.
Fá-lo, porém, sob duas perspectivas, cada qual com a sua consequência:
- como tendo dado origem à nulidade, por omissão de pronúncia,
da sentença recorrida, que dela não conheceu, devendo fazê-lo (conclusão 1a).
- como causa extintiva do procedimento contra-ordenacional (conclusão 2a).
Importa começar por conhecer da questão neste último enfoque.
Isto apesar de a recorrente imputar à sentença nulidade por omissão
de pronúncia, e ser regra, nos recursos jurisdicionais, que o tribunal
de recurso comece por apreciar as nulidades da decisão impugnada.
E a razão é que da sentença nula não poderá dizer-se se julgou bem
ou mal, se incorreu ou não em erro de julgamento. Mas a prioridade
que merece a apreciação das nulidades é relativa ao conhecimento
dos erros de julgamento. Outras questões pode haver, referentes, designadamente, à subsistência da instância, que mereçam prioridade
de conhecimento. É o caso da prescrição do procedimento.
No nosso caso, atendendo a que a questão da prescrição vem alegada
perante este Tribunal de recurso, e que o Tribunal recorrido dela
não conheceu, é por aí que deve começar-se.
A não apreciação da prescrição pelo Tribunal recorrido não faz
com que a questão fique fora do âmbito e objecto do recurso, por
se tratar de assunto que, importando a extinção do procedimento
- cfr. o artigo 193o, alínea b), do Código de Processo Tributário (CPT) -,
é de conhecimento oficioso. Assim, sempre este Tribunal terá que
a apreciar, se dispuser dos necessários elementos.
E, se concluir pela ocorrência da prescrição, o procedimento contra-ordenacional extingue-se, tornando inútil a reapreciação da sentença. Só se, pelo contrário, se constatar que não ocorreu a prescrição,
importará verificar se a sentença merece ou não sobreviver.
3.2. Pretende a recorrente, na apontada conclusão 2a, que, ”porque
decorreram mais de 5 anos sobre a prática do facto, objecto da contra-ordenação, prescreveu a infracção ajuizada, nos termos do no 1
do art. 33o do RGTI”.
Como resulta da matéria de facto que vem estabelecida, a infracção
por que a recorrente foi punida teve lugar em Outubro de 1996.
Vigorava, ao tempo, o CPT, o qual, entrado em vigor em 1 de
Julho de 1991, revogara o que, em matéria prescricional, e no tocante
às infracções contra-ordenacionais tributárias não aduaneiras, se continha no Decreto-Lei no 433/82, de 27 de Outubro.
De acordo com o artigo 35o, no 1, do CPT, ”o procedimento por
contra-ordenações fiscais prescreve no prazo de cinco anos a contar
do momento da prática da infracção”.
Acrescenta o no 4 do mesmo artigo que a prescrição se interrompe
”com qualquer notificação ou comunicação ao arguido dos despachos,
decisões ou medidas contra ele tomados, com a realização de quaisquer
diligências de prova ou com quaisquer declarações que o arguido
tenha proferido no exercício do direito de audição e defesa”.
Da consulta do processo - fls. 6 e 7 - extrai-se que o auto de
notícia foi notificado à arguida por carta registada com aviso de re-
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cepção expedida em 2 de Julho de 1998; que a decisão administrativa
que puniu a recorrente foi proferida em 10 de Outubro de 2000 fls.
11e notificada em 21 de Junho de 2001- fls. 14 e 15 -, tendo ela
interposto recurso em 6 de Julho de 2001- fls. 17.
Como assim, aquando da prolação da decisão administrativa punitiva, não estavam ainda decorridos cinco anos contados desde o
momento da prática da infracção, situado em Outubro de 1996. Nem
isso acontecia quando a mesma decisão foi notificada à recorrente.
Tudo quanto ocorreu até à interposição do recurso, inclusive, se passou
dentro do falado prazo de cinco anos. Não podia, pois, e só por
isso, estar prescrito o procedimento.
Nem se esgotou, ainda, hoje, o respectivo prazo prescricional, porquanto, nos termos do no 4 do citado artigo 35o, a prescrição foi
interrompida com as referidas notificações feitas à recorrente.
Diga-se, por último, que, ainda que o artigo 35o do CPT tenha
sido revogado pelo artigo 2o, alínea f), da Lei no 15/2001, de 5 de
Julho, nem por isso, contra o que quer a recorrente, é aplicável ao
caso o no 1 do artigo 33o do Regime Geral das Infracções Tributárias,
pois este diploma - que, de resto, não alterou a dimensão do prazo
prescricional consagrado no CPT - só entrou em vigor em 5 de Julho
de 2001, por força do disposto no artigo 14o da referida lei.
Assim, e ao contrário do que afirma a recorrente, aliás, com o
apoio do Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal, não
estando, ao tempo da decisão que aplicou a coima, decorridos mais
de cinco anos sobre a data em que ocorreu a conduta punida, não
se achava extinto, pela prescrição, o procedimento contra-ordenacional.
Improcede, consequentemente, a segunda conclusão das alegações
de recurso.
3.3. Vejamos, agora, se a sentença merece ser declarada nula por
ter omitido pronúncia sobre questão que fora colocada ao juiz e ele
estava obrigado a apreciar.
É verdade que a sentença em apreço não se debruçou sobre o
tema da prescrição. Como verdade é que ela tinha sido apontada
pela recorrente perante o Tribunal recorrido.
Porém, tal invocação não integra as alegações do recurso judicial
interposto pela recorrente. Conforme resulta do exame do processo,
dessas alegações não haviam sido extraídas conclusões, facto que motivou despacho judicial a convidar a recorrente a apresentá-las. O
que ela cumpriu, levantando, então, e só então, nas conclusões das
alegações de recurso, a questão da prescrição.
Acontece que as conclusões que os recorrentes devem formular
a final das suas alegações de recurso são a síntese dessas alegações,
o seu resumo, mas não se confundem com as alegações em si mesmas,
não fazem parte delas. E, constituindo uma sinopse dos fundamentos
invocados nas alegações, não podem as conclusões ir além daquilo
que compendiam: o que não é aflorado nas alegações não é susceptível
de, depois, ser extraído delas, e por isso, não tem cabimento nas
respectivas conclusões.
Esta a razão invocada no despacho de sustentação para justificar
que a sentença se não tivesse debruçado sobre a prescrição sem, ainda
assim, incorrer em omissão de pronúncia.
Todavia, neste momento, é inútil conhecer da eventual nulidade
da sentença, ou do seu ocasional erro de julgamento (se entendêssemos
que esta, e não aquela, era a figura adequada ao caso).
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É que, a constatar-se existir nulidade da sentença por omissão de
pronúncia, o que haveria a fazer era remeter o processo ao Tribunal
a quo, para proferir nova sentença, que começasse por conhecer da
prescrição.
Mas da prescrição acaba este Tribunal de recurso de conhecer,
no ponto 3.2., supra. E à sentença não vem assacado nenhum outro
vício.
E se o defeito da sentença fosse, antes, erro de julgamento, em
lugar de nulidade, haveria que mandar o Tribunal a quo julgar, apenas,
e só, a questão da prescrição, porque o demais já está julgado e
não vem questionado.
Coisa que já este Tribunal de recurso fez.
Daqui resulta a improcedência das duas conclusões formuladas pela
recorrente: a segunda, porque, como se viu, não se verifica a prescrição
do procedimento contra-ordenacional; a primeira porque, ainda que
procedente fosse, não conduziria à alteração do julgado.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em negar provimento ao recurso, mantendo-se, em consequência, a
sentença impugnada.
Custas a cargo da recorrente.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Vitor Meira — Brandão de Pinho (com a declaração de que deveria conhecer-se, em primeiro lugar, da invocada omissão de pronúncia, que,
todavia, se não verifica).

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Dever de pronúncia. Omissão de pronúncia. Nulidade de sentença. Recurso judicial de decisão de aplicação de coima
fiscal. Convite judicial à posterior apresentação de conclusões.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Só ocorre omissão de pronúncia susceptível de demandar
a nulidade de sentença, nos termos dos arts. 660o, n.o 2,
e 668o, n.o 1, al. d), do CPC, quando o Tribunal deixe
de se pronunciar sobre questão submetida pelas partes
à sua apreciação e decisão e que se não mostre prejudicada pelo conhecimento e decisão porventura dado
a outras.
II — Tal não se verifica ocorrer quando, como no caso dos
autos, a questão cuja pronúncia e decisão se omitiu na
sindicada sentença apenas foi suscitada, pela primeira
vez, em requerimento que, satisfazendo convite formulado
pelo tribunal, supriu a antes apontada falta de conclusões
das alegações de recurso judicial de decisão de aplicação
administrativa de coima fiscal antes apresentadas em juízo e que, naquelas, não fora invocada.

Recurso n.o 1790/02-30. Recorrente: SEMOPAL — Sociedade de
Construções, L.da; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a aliás douta sentença da TT de 1a Instância
de Porto - 3o Juízo - que lhe negou provimento ao recurso que interpusera de decisão administrativa de aplicação de coima fiscal, dela
interpôs o presente recurso jurisdicional a arguida Semopal Sociedade
de Construção, Limitada, nos autos convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações formulando,
a final, as seguintes conclusões:
1 — Ao ter sido invocada, nas alegações de defesa a prescrição da
infracção imputada ao arguido, a douta sentença ao omitir pronunciar-se
sobre esta questão, cometeu nulidade [alínea c), do no 1 do art. 379o
do C.P.P.].
2 — Porque decorreram mais de 5 anos sobre a prática do facto,
objecto da contra-ordenação, prescreveu a infracção ajuizada, nos termos
do no 1 do art. 33o do RGIT.
Conclui pedindo a revogação do impugnado julgado, como consequência da requerida procedência do recurso jurisdicional.
Não foram apresentadas quaisquer contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal Administrativo o Ex.mo Magistrado do
Ministério Público teve oportunidade de se pronunciar sobre o mérito
do presente recurso - cfr. arto 289o, n.o 1, do CPPT, vide fls. 60
dos autos.
Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
O Tribunal ora recorrido fixou a seguinte factualidade:
1o- A arguida em 15 de Novembro de 1996 enviou ao SAIVA as
declarações periódicas relativas ao mês de Setembro de 1996, sem o
correspondente meio de pagamento de imposto, no valor de 1.353.211$00.
2o - Com base nos factos referidos em 1o o técnico da administração
tributária principal por delegação do Director de Finanças do Porto
condenou a arguida pela contra ordenação prevista e punida pelas disposições combinadas dos arts. 26o, n.o 1, e 40o, n.o 1, al. a), do CIVA
e art.o 29o, nos 2 e 9, do RJIFNA na coima de 298.000$00, com os
fundamentos constantes da decisão de fls. 11.
3o - Em 31 de Julho de 1997 a arguida apresentou termo de adesão
ao regime de regularização de dívidas estabelecido no DL no 124/95,
de 10.08, o que foi deferido permitindo-se-lhe o pagamento prestacional
das dívidas tributárias.
E, com base nela, houve por bem negar provimento ao recurso
judicial que apreciava e, assim, pela sua bondade (cfr. arts. 190o do
CPT e 115o da LGT), confirmar, mantendo, a coima concreta e administrativamente aplicada, sufragando antes entendimento de que,
ao contrário do alegado pela Arguida na sua motivação de recurso,
a invocada e verificada circunstância de a infracção ajuizada corresponder a período já englobado no plano de regularização das dívidas
fiscais a que aderira (DL 124/96, de 10.08, vulgo, Plano Mateus) em
nada contendia com a imputada e controvertida responsabilidade
contra-ordenacional,
Uma vez que o invocado diploma legal - o DL n.o 124/96 e o
que, posteriormente veio dar nova redacção ao art.o 1o, n.o 1 - só
se aplicando “aos créditos por dívidas de natureza fiscal ou da segurança
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social”, não logra a requerida aplicação à situação subjacente “. . . já
que o montante em que a recorrente foi condenada integra uma coima,
a qual não tem natureza de dívida fiscal, mas sim de uma sanção de
índole contra-ordenacional.”
E é contra o assim decidido que se insurge a Recorrente nos termos
das transcritas conclusões do presente recurso jurisdicional, mediante
arguição de nulidade de sentença, por alegada omissão de pronúncia
àcerca da antes arguida prescrição do respectivo procedimento contra-ordenacional, questão que, sustenta, o M.mo Juiz não afrontou
ou considerou sequer na sindicada sentença.
No subsequente despacho de admissão do presente recurso jurisdicional (cfr. arts. 406o e 407o) exarado a fls. 55 e 56, o M.mo Juiz
a quo sustentou a improcedência da arguida omissão de pronúncia
com base na invocada e verificada circunstância de a ora Recorrente
não ter levado à petição inicial do controvertido recurso judicial a
questão da prescrição, questão que, só mais tarde invocou, aquando
da resposta e satisfação de convite prévio do tribunal para apresentação das necessárias conclusões daquele recurso, tudo conforme despacho e requerimento de fls. 35, 36 e 37,
Para concluir que a referida questão não integrava “o objecto do
recurso judicial ...” uma vez que este ” ... fica desde logo delimitado
no requerimento de interposição ... não podendo ser posteriormente substituído ou ampliado ... ”, já que, nos termos do também convocados
art. 412o do CPP aplicável ex vi do art.o 3o do RGIT e art. 41o do
DL 433/82, de 27.10, constituindo as conclusões o resumo das razões
do pedido, estivesse vedado à recorrente apresentar conclusões que
daquele não fossem súmula.
Tudo visto cumpre apreciar e decidir.
Na verdade, como não pode deixar de reconhecer-se, aliás, no referido despacho de fls. 55 e 56 e como exuberantemente emerge
da leitura da sindicada sentença, é seguro que nela não foi afrontada
nem dirimida a questão da eventual prescrição do procedimento contra-ordenacional que, antes, aquando da apresentação das conclusões
do recurso judicial, no âmbito da cumprimento do prévio convite
do tribunal a quo para suprir a constatada ausência daquelas, a Arguida
e agora Recorrente suscitara - cfr. conclusão 1a de fls. 36.
Porém e se é certo que ao juiz cumpre face ao disposto no art.o 660o,
n.o 2 do CPC conhecer e decidir todas as questões que as partes
tenham submetido à sua apreciação, apenas se exceptuando as que
porventura resultem prejudicadas pelo conhecimento ou solução dada
a outras, situação que, aqui e manifestamente, se verifica não ocorrer,
Seguro é também que, tal como proficientemente se evidenciou no
referido despacho de fls. 55 e 56, já perante a constatada falta das
necessárias conclusões do recurso judicial interposto pelo requerimento de fls. 17 a 19 e na sequência do convite judicial formulado
para suprir a apontada omissão, à ora Recorrente e Arguida vedado
estava aditar a estas questões que antes, no respectivo requerimento
de recurso judicial, não houvesse invocado ou suscitado.
Com efeito e atento o disposto no invocado art.o 412o do CPP
“a motivação enuncia especificamente os fundamentos do recurso e termina pela formulação de conclusões, deduzidas por artigos, em que
o recorrente resume as razões do pedido”.
E nos termos do disposto no art.o 690o do CPC as conclusões do
recurso mais não são do que a forma sintética dos fundamentos levados
ás necessárias alegações e pelos quais se pede a alteração ou anulação
do decidido.
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Ora, quando como no caso dos presentes autos, a apresentação
das conclusões em momento posterior e a convite do Tribunal há-de
naturalmente ater-se à conveniente sintetização dos fundamentos antes invocados na respectiva motivação, sob pena de, ao contrário,
assim se viabilizar injustificada, inadequada e ilegal dilação/prorrogação do prazo daquela motivação que, como é sabido e sob pena
de deserção, é de natureza substantiva e peremptório, ao menos quanto às questões que só então hajam sido apresentadas.
E nem a reconhecida natureza de questão de conhecimento oficioso
pelo tribunal da prescrição do procedimento contra-ordenacional em
matéria fiscal (cfr., entre outros, o acórdão de 22.05.1992, in AP DR
de 22.2.95, pag. 1619), [cfr. arts. 193o, al. b), e 259o do CPT, diploma
legal aplicável porque em vigor ao tempo da verificação da questionada
contra-ordenação fiscal], porventura a demandar o questionado conhecimento independentemente de alegação ou arguição pela parte,
acarreta a invocada nulidade de sentença pois, a sua eventual não
consideração pelo juiz, quando verificada, conduz antes e só a erro
de julgamento.
(Já que, aqui a para o referido efeito invalidante, sob pena da
manifesta impertinência e intempestividade, apenas serão susceptíveis
de ser atendidas as questões que as apartes hajam colocado ao tribunal
em tempo, modo e lugar processualmente oportuno e adequado.)
E, in casu, tal como de seguida evidenciaremos, também não se
verifica ocorrer sequer o dito erro de julgamento.
Na verdade, aquele prazo de prescrição, a contar do momento
da prática da infracção, é de 5 anos - cfr. art.o 35o, n.o 1, do CPT
-; e nos termos do n.o 4 do mesmo preceito “... interrompe-se com
qualquer notificação ou comunicação ao arguido dos despachos contra
ele tomados ... ”.
Ora, decorre dos autos - cfr. fls. 2 a 7 e 11 e da factualidade
estabelecida e não controvertida (ponto 1 e 2 da matéria de facto
fixada a fls. 45), que a infracção praticada pela Recorrente se consumou em 20 de Novembro de 1996, porque atinente a declaração
enviada ao SAIVA em 15 de Novembro anterior.
Mais decorre dos presentes autos e não vem questionada a sua
legalidade que a Recorrente foi, entretanto, notificada em 13.07.1998
cfr. fls. 6 e 7 , além do mais, para apresentar a sua defesa e requerer
o pagamento voluntário, notificação que, nos termos do referido n.o 4
do art.o 35o do CPT, determina a interrupção do decurso daquele
prazo prescricional e que, Assim, nos termos do aplicável art.o 121o,
n.o 2, do Código Penal, se não verifica ainda ocorrer a excepção
da prescrição do procedimento contra-ordenacional, que era e é de
5 anos (cfr. art.o 35o, n.o 1, do CPT e art.o 33o, n.o 1, do RGIT).
Em face do que exposto fica e não se verificando a arguida omissão
de pronúncia invalidante da sindicada sentença, importa concluir pela
improcedência do presente recurso jurisdicional com a consequente
confirmação do impugnado julgado, até e também quanto ao fundo,
à míngua de outra e eficaz impugnação.
Custas pela Recorrente.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Baeta de Queiroz — Almeida Lopes.
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Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Omissão de pronúncia. Constitucionalidade dos artigos 43o,
al. g), e 237o, n.o 1, do Código de Processo Tributário.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Não se verifica omissão de pronúncia quando o julgador
aprecia as questões que lhe são colocadas.
II — Conforme já decidido pelo Tribunal Constitucional nos
acórdãos 152/02 e 263/02, não são inconstitucionais as
normas dos artigos 43o, al. g), e 237o, n.o 1, do Código
de Processo Tributário, que atribuem aos serviços da Administração Fiscal competência para instaurar os processos de execução fiscal.
Recurso n.o 1807/02-30, em que são recorrente Alcídio Manuel Martins Mateus Ferreira, recorrida a Fazenda Pública, e de que foi
Relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Alcídio Manuel Martins Mateus Ferreira deduziu no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Coimbra oposição à execução que contra
si fora instaurada para cobrança de IRS e juros compensatórios de
1992.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a oposição julgada
improcedente.
Inconformado com a decisão recorreu o oponente para este Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a sua revogação, formulando
as seguintes conclusões:
A) A douta sentença sob recurso não se pronunciou sobre a inconstitucionalidade das normas dos arts. 43o., al. g), e 237o., n.o 1,
do CPT, que vinha arguida na oposição, mas sim sobre normas cuja
inconstitucionalidade não vinha alegada (art.o 9.o, n.os 1 e 2, do
Dec.-Lei n.o 154/91);
B) Daí que seja nula a sentença recorrida por omissão de pronúncia;
C) O processo de execução fiscal, na configuração delineada no
Código de Processo Tributário, é um processo de natureza judicial;
D) No processo de execução fiscal, em paralelo com actos com
natureza materialmente administrativa, cabe nos poderes do Chefe
da Repartição de Finanças a prática de actos materialmente jurisdicionais, como são a formulação do juízo sobre a exequibilidade
do título executivo, a penhora (rectius, a decisão de penhorar) bem
como a venda dos bens penhorados;
E) As normas do Código de Processo Tributário que conferem
aos chefes das repartições de finanças poderes para a prática de tais
actos, nomeadamente as ínsitas nos arts. 43o., al. g), e 237o., n.o 1,
estão feridas de inconstitucionalidade material, por violação do princípio da separação de poderes consagrado constitucionalmente nos
arts. 111o, n.o 2, 202o., nos 1 e 2, 212o., e n.o 3, 268o., n.o 5, da CRP;
F) A douta sentença sob recurso, ao não ter por verificada a arguida
inconstitucionalidade, violou os invocados princípio e preceitos
constitucionais;

G) As mesmas normas do Código de Processo Tributário, que conferem poderes aos chefes das repartições de finanças para a prática
dos referidos actos jurisdicionais, estão feridas de inconstitucionalidade orgânica, por violação do preceituado no arto. 165o., n.o 1,
al. p), da CRP;
H) A douta sentença sob recurso, ao não declarar tal inconstitucionalidade, violou o invocado preceito constitucional.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso, quer porque conheceu
da alegação de inconstitucionalidade, quer porque a decisão é conforme à jurisprudência pacífica da Secção, para a qual remete.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
1. O processo de execução fiscal a que é dirigida a presente oposição
foi instaurado nos termos do artigo 110o do C.P.T., com base em
certidão de dívida emitida pela Direcção de Serviços de Cobrança
de IR;
2. A certidão de dívida no montante de 3.181.078$00 diz respeito
a IRS do ano de 1992;
3. Tendo o contribuinte sido notificado nos termos do artigo 97o
do CIRS, não satisfez o pagamento no prazo de cobrança voluntária,
que terminou em 1997.09.10;
4. Em 22 de Dezembro de 1997, foi o oponente citado para efectuar
o pagamento no prazo de vinte dias, deduzir oposição ou requerer
dação em cumprimento, nos termos do artigo 273o do C.P.T.
5. Apresentou a presente oposição em 27 de Janeiro de 1998. Assentes tais factos apreciemos o recurso.
São de duas ordens as questões que o recorrente suscita: nulidade
da sentença por se não ter pronunciado sobre a inconstitucionalidade
que alegara e inconstitucionalidade dos actos praticados no processo
executivo pelo chefe da repartição de finanças.
Nas duas primeiras conclusões o recorrente sustenta que a sentença
se não pronunciou sobre a inconstitucionalidade das normas dos artigos 43o, al. g), e 237o, n.o 1, do Código de Processo Tributário,
o que determinaria a nulidade da mesma por omissão de pronúncia.
Tal não acontece todavia. Como se vê da questionada sentença, o
Mo Juiz debruça-se sobre a eventual inconstitucionalidade de vários
artigos do Código de Processo Tributário entre os quais refere os
mencionados 43o e 237o, vindo, após várias considerações, a concluir
que os normativos em causa ”não estão inquinados de inconstitucionalidade material que lhes foi assacada na alegação em causa por
não violarem os princípios consagrados na CR ....”. A referência que
faz intercalada ao artigo 9o do DL 154/91 não pode levar a concluir,
como pretende o recorrente que é este o normativo que aprecia,
até pela referência a normativos (no plural). Não se verifica pois
a omissão de pronúncia geradora de nulidade como o recorrente
pretende.
Vejamos agora se lhe assiste razão quanto às demais conclusões.
Pretende o recorrente através delas que se considere a inconstitucionalidade das normas do Código de Processo Tributário que conferem ao chefe da repartição de finanças poderes para dirigir o processo de execução fiscal e nele praticar actos de natureza jurisdicional.
Sobre tal matéria se pronunciou já o Tribunal Constitucional nos
acórdãos 152/2002, de 17 de Abril, publicado no DR II Série, de
31 de Maio de 2002, e no 263/2002 de 18 de Junho, publicado no
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DR II Série de 13 de Novembro de 2002. Em ambos, as alegações
de recurso são iguais às das alíneas C) a G) do presente recurso,
sendo que no primeiro é também recorrente Alcídio Manuel Martins
Mateus Ferreira. E em ambos se decidiu ”não julgar inconstitucional
a norma dos artigos 43o, alínea g), e 237o, n.o 1, do Código de Processo
Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 154/91, de 23 de Abril,
que atribui aos serviços da administração fiscal competência para instaurar os processos de execução fiscal”. E no mesmo sentido se tem
pronunciado este Supremo Tribunal Administrativo em vários acórdãos, nomeadamente nos recursos 25482 e 26442, de 2 de Maio e
19 de Dezembro de 2001, respectivamente, que vêm citados no parecer
do Ministério Público. Face ao exposto e sem necessidade de outras
considerações não pode deixar de concluir se que não se verifica
qualquer inconstitucional idade nos normativos em causa, não podendo pois proceder o recurso.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso,
assim mantendo a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando em 70 % a procuradoria.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Vítor Meira (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 26 de Feveriero de 2003.
Assunto:
Incompetência do STA em razão da hierarquia. Questão de
facto.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Se nas conclusões das alegações de recurso são vertidos
factos (diversos dos levados ao probatório) é competente
para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo e
não o STA, independentemente do relevo de tais factos
na solução jurídica.
II — Na verdade, a competência do Tribunal, em razão da
hierarquia, tem a ver com o quid disputatum e não com
o quid decisum.
Recurso no 1811/02-30, em que são recorrente a Transportes Ferreira
da Cunha, Lda., e recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator
o Exmo. Juiz Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. TRANSPORTES FERREIRA DA CUNHA, LDA., com sede na
Zona Industrial de Várzea do Monte - Várzea do Monte - Santo
Tirso, opôs-se, junto do Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto,
a uma execução que lhe foi instaurada.

O Mmo. Juiz do 1o Juízo daquele Tribunal julgou a oposição
improcedente.
Inconformada, a oponente interpôs recurso para este Supremo
Tribunal.
Apresentou as pertinentes alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso versa matéria de facto,
pelo que este Supremo Tribunal é hierarquicamente incompetente
para dele conhecer.
A recorrente discorda.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Importa liminarmente decidir a questão prévia suscitada pelo
Exmo Magistrado do MP.
Na verdade, o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria (vide arts. 101o e 102o do C. P. Civil, 45o do CPT, 5o do ETAF,
e 2o e 3o da LPTA), prejudicando, se procedente, a apreciação e
julgamento de todas as restantes questões suscitadas no recurso.
Vejamos então.
Dispõe o art. 32o, al. b), do ETAF:
”Compete à Secção de Contencioso Tributário conhecer:
(...);
b) Dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários
de 1.a Instância com exclusivo fundamento em matéria de direito.”
Quer isto significar que, se o recurso versar unicamente matéria
de direito, este Supremo Tribunal será competente para o apreciar.
Porém, se o recurso envolver a apreciação de matéria de facto,
não será este Supremo Tribunal o competente mas sim a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, face
ao disposto no art. 41 o, 1, al. a), do ETAF.
O EPGA suscita, como vimos, a questão da incompetência, em
razão da hierarquia, deste Supremo Tribunal.
Vejamos então.
Escreveu o EPGA no seu douto parecer:
”Na conclusão 10.a das suas alegações, a recorrente afirma um
facto que o Mmo. Juiz considerou não provado na sentença recorrida:
que nas dívidas ao ”sector público estatal”, referidas na deliberação
homologada por sentença de fls. 18 e segs., está incluída a quantia
exequenda”.
Vejamos então.
A conclusão referida é do seguinte teor:
”Nestas dívidas encontram-se incluídas as que se relacionam com
o presente processo executivo.”
Esta conclusão constitui o teor integral do art. 10o da petição inicial.
Ora, no tocante aos factos não provados, o Mmo. Juiz escreveu
expressamente o seguinte:
”Não se provou a restante factualidade aventada na p.i., mormente
que a quantia que ora se executa tenha sido reclamada no processo
de recuperação de empresa referido pela oponente.”
Pois bem.
Estamos realmente perante uma afirmação, nas conclusões das alegações de recurso, que contraria o probatório da sentença, e da qual
a recorrente pretende extrair evidentes ilações jurídicas.
Tem assim razão o Ilustre Magistrado do MP.
Na verdade, há efectivamente matéria de facto a apreciar no recurso.
Do exposto, é legítimo pois concluir-se que o recurso versa também
matéria de facto.
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E como, por outro lado, a competência do Tribunal se afere pelo
quid disputatum e não pelo quid decisum importa apreciar aquela
matéria de facto. E isto independentemente dessas questões de facto
serem ou não relevantes para a solução jurídica da causa. É que
o Tribunal ad quem define primeiro a sua competência em face das
conclusões das alegações, e, só depois de definida a sua competência
é que, se competente, avança para a solução da questão que lhe
é posta.
Assim, e porque o recurso versa também matéria de facto, não
é este Supremo Tribunal o competente para o apreciar, mas sim o
Tribunal Central Administrativo, face aos normativos legais atrás
citados.
3. Face ao exposto, acorda-se em julgar este Supremo Tribunal
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso
interposto.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em E 120 e
a procuradoria em 50%.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo Madureira — Ernâni Figueiredo.

nação da liquidação de imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
relativo ao ano de 1990.
Formula as seguintes conclusões:
“1.
O douto acórdão recorrido não se pronunciou sobre questões suscitadas pelo impugnante, nomeadamente o montante dos juros compensatórios reclamados pela AF, e que seriam no entender do impugnante, no montante de 526.664$00 contra o valor de 912.664$00
que, seguramente por lapso, é reclamado pela Administração Fiscal,
para além do que e independentemente do valor que vier a ser determinado, tais juros estariam sempre abrangidos pela Lei 23/91 de
4 de Julho e portanto amnistiados.
2.
A falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva obrigatoriamente apreciar, acarreta a nulidade da sentença nos termos do no 1
do arto 125 do Código de Procedimento e Processo Tributário e alínea
d) do no 1 do arto 668o do Código do Processo Civil.
3.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional provido. Questão que a 1a Instância deixara de apreciar por ter resultado prejudicada. Nulidade
por omissão de pronúncia.
Doutrina que dimana da decisão:
Tendo o tribunal tributário de 1a instância, em impugnação
judicial de acto de liquidação que, além do imposto, liquidara juros compensatórios, deixado de conhecer das
questões suscitadas pelo impugnante quanto aos juros, por
terem resultado prejudicadas, face à procedência, que ditou,
da impugnação, o Tribunal Central Administrativo, julgando procedente o recurso e, logo, improcedente a impugnação,
incorre em omissão de pronúncia, ao deixar de apreciar
aquelas questões, uma vez que, de acordo com a sua decisão,
desaparecera o motivo que prejudicava tal apreciação.
Recurso no 1849/02; Recorrente: José Daniel Pinto de Matos; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Baeta
de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. José Daniel Pinto de Matos, residente em Viana do Castelo,
recorre do acórdão do Tribunal Central Administrativo (TCA) que,
revogando a sentença proferida pelo Mmo. Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Viana do Castelo, julgou improcedente a impug-

Constitui o doc. 3 dos presentes autos (da impugnação) um livro
de registo de vendas de mercadorias, donde constam todas as transacções ocorridas no período da liquidação em causa, bem como os
montantes de tais transacções.
4.
Documento esse que preenche todos os requisitos exigidos pela
lei na altura, nomeadamente o arto 46o do Código do IVA, na versão
em vigor à data dos factos, sendo que a lei também não exigia à
data a existência de qualquer outro documento para além do já
apresentado.
5.
Sendo certo também que não resulta minimamente do douto acórdão quaisquer motivos que levaram o Tribunal a deixar de considerar
um documento elaborado com obediência a todos os requisitos de
forma e substância legalmente exigíveis.
6.
Pelo que não faz qualquer sentido a afirmação do douto acórdão,
quando refere ”não se provou que o impugnante possuísse os registos
contabilísticos necessários” (afinal a que registos se refere o douto
acórdão).
7.
Assim sendo forçoso será concluir que, seguramente por lapso,
o Tribunal não considerou a existência do doc. 3 da impugnação
(registo das operações realizadas e dos montantes por ela recebidos),
documento esse que, a ser considerado, implicaria forçosamente uma
decisão diversa da proferida, pois só a alegada falta de tais registos,
fundamentou o recurso aos métodos indiciários por parte da Administração Fiscal.
15
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8.

Até porque, a existirem razões que tivessem levado o Tribunal
a não considerar tal documento e uma vez que as decisões judiciais
têm que ser motivadas sob pena de nulidade, o douto acórdão a
sentença não as poderia deixar de referir.”
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso não merece provimento, já porque não ocorre
a nulidade por omissão de pronúncia invocada pelo recorrente, já
porque, no demais, o que vem questionado é o julgamento feito sobre
a factualidade, que escapa à censura do Tribunal.
1.4. O processo tem os vistos dos Exmos. Juízes Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim estabelecida:
“a)
No dia 15-12-1995 o impugnante, ora recorrido, foi notificado para
no prazo de 30 dias efectuar o pagamento do IVA do valor de
401 298$00 e os juros compensatórios correspondentes de 912 583$00,
respeitantemente aos 1.o, 2.o e 3.o trimestres do ano de 1990 cf. a
informação oficial de fls. 25.
b)
No dia 7-3-1996, o impugnante, ora recorrido, apresentou impugnação judicial contra a liquidação dita em a) - cf. o carimbo de entrada
a fls. 2.
c)
A liquidação dita em a) respeita ao estabelecimento de “comércio
a retalho de sapatos CAE 620630” do impugnante, ora recorrido,
e baseia-se em relatório dos Serviços da Fiscalização Tributária, que
organizou «o competente processo administrativo para apuramento
do imposto, nos precisos termos do artigo 84.o, n.o 1, do Código
do IVA» - cf. a informação oficial de fls. 25.
d)
A liquidação dita em a) fundamenta-se no facto de terem sido
detectadas vendas sonegadas pelo impugnante, ora recorrido, que atingem presumivelmente o montante de 2 360 565$00, segundo o relatório
da Fiscalização Tributária cf. fls. 30 v. do documento de fls. 28 a
31.
e)
O mesmo relatório da Fiscalização Tributária refere, nomeadamente, que «o sujeito passivo não possui os registos a que alude
o artigo 46.o do Código do IVA, impossibilitando-nos assim, de fazer
um juízo de valor dos respectivos apuros diários» - cf. fls. 30 do
documento de fis. 28 a 31.
f)
Ainda o mesmo relatório refere também que - cf. fls. 30 do documento de fls. 28 a 31:
l. «assim, presumiremos uma percentagem de lucro bruto de 10%
sobre consumos»;
2. «que as margens de comercialização médias para o sector se
situam entre os 30 e 40 %»;

3. «Admitimos que o sujeito passivo tivesse procedido a saldos
com abaixamento de margens significativas, atento o facto de se ter
verificado a cessação de actividade em 90/7/10, e normalmente nesta
situação os contribuintes liquidarem os seus stoks»;
g)
Segundo escritura pública de 10-7-1990, o impugnante, ora recorrido, trespassou o estabelecimento aludido em c), com a «cedência
de todos os seus direitos e obrigações, licenças e alvarás, móveis e
utensílios e mercadorias existentes no estabelecimento e é feito livre
de qualquer activo ou passivo» - cf. fls. 10 do documento de fls. 8
a 11.
Não se prova que o impugnante, ora recorrido, possuísse os registos
a que alude o artigo 46.o do Código do IVA cf. especialmente fls. 16
a 23.
Não se prova que sejam desajustadas ao caso as percentagens de
10%, 30% e 40% ditas em 1. e 2. da al. f)”.
3.1. Nas suas duas primeiras conclusões o recorrente acusa o acórdão impugnado de não se ter pronunciado “(...) sobre questões suscitadas pelo impugnante, nomeadamente o montante dos juros compensatórios reclamados pela AF (...), para além do que e independentemente do valor que vier a ser determinado, tais juros estariam
sempre abrangidos pela Lei 23/91 de 4 de Julho e portanto amnistiados”. E conclui que “a falta de pronúncia sobre questões que o
juiz deva obrigatoriamente apreciar, acarreta a nulidade da sentença”.
Ora, a presente impugnação judicial, deduzida pelo ora recorrente,
assentava em vários fundamentos, que assim se podem resumir: não
estavam reunidos os pressupostos legais para que a Administração
Fiscal se socorresse a métodos indiciários para calcular a matéria
colectável, nem o acto que determinou o recurso a esses meios está
fundamentado; essa matéria foi erroneamente quantificada, e não
está devidamente fundamentado o acto de fixação; mesmo que assim
se não entenda, estão mal calculados, por excesso, os juros compensatórios, aliás, abrangidos por amnistia.
A impugnação foi julgada procedente pelo tribunal tributário de
1a instância que a apreciou em primeiro grau de jurisdição. Tribunal
que não se pronunciou sobre o tema dos juros compensatórios, uma
vez que entendeu “que os pressupostos em que assentou a quantificação da matéria colectável são erróneos”; donde, ter julgado ilegal
a liquidação, acrescentando, de modo expresso, que, em consequência,
ficavam “prejudicadas as demais questões suscitadas pelo impugnante”.
Da correspondente sentença recorreu a Fazenda Pública para o
TCA, sem que o então recorrido e agora recorrente tenha produzido
quaisquer alegações perante esse Tribunal, ao qual nenhum pedido
dirigiu.
Como assim, o TCA apreciou, apenas, o objecto do recurso interposto pela Fazenda Pública, que visava a total improcedência da
impugnação judicial. E, porque entendeu procedentes as razões da
Fazenda Pública, deu provimento ao recurso jurisdicional, revogando
a sentença da 1a instância e julgando improcedente a impugnação.
Disse o TCA, dissentindo da 1a instância, que “a liquidação impugnada
não sofre de ilegalidade nem relativamente aos pressupostos da utilização dos métodos indiciários utilizados na quantificação do valor
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tributável, nem em relação ao critério ou aos critérios de quantificação
do valor tributável”.
Mas nenhuma palavra fez cair sobre a questão dos juros compensatórios que, como se disse já, o impugnante acusava de estarem
mal calculados, e de, em todo o caso, não serem devidos, porque
abrangidos por amnistia. Juros compensatórios incluídos na liquidação
impugnada, conforme o TCA estabeleceu na alínea a) da matéria
de facto que teve por provada.
3.2. Ora, o artigo 715o do Código de Processo Civil, aplicável ao
agravo por força do disposto no artigo 749o do mesmo diploma, estabelece que “se o tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas
questões, designadamente por as considerar prejudicadas pela solução
dada ao litígio, a Relação, se entender que a apelação procede e
nada obsta à apreciação daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão
em que revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos necessários”.
A previsão da norma corresponde ao que no presente processo
se passa: a 1a instância não conheceu de uma questão, atinente aos
juros compensatórios, por a considerar prejudicada; o TCA entendeu
que o recurso jurisdicional interposto pela Fazenda Pública procedia,
revogando, por isso, a decisão da 1a instância mas não conheceu da
questão prejudicada, nem afirmou não dispor dos elementos necessários, remetendo o processo à 1a instância, para que aí se alcançassem
tais elementos.
É que, ainda que o objecto do recurso jurisdicional interposto para
o TCA da sentença da 1a instância seja esta sentença, que não se
ocupou da questão dos juros compensatórios, o Tribunal de recurso
estava obrigado a apreciá-la, caso entendesse, como entendeu, procedentes os fundamentos de recurso, por força das apontadas disposições legais. De outro modo, o processo findaria, sem êxito, como
findou, sem que o seu autor tivesse visto alguma vez decidida, por
qualquer tribunal, uma das questões que nele colocou à sua apreciação
conforme aconteceu. Essa a razão por que o artigo 715o, no 1, do
Código de Processo Civil estatui que, em tal caso, o tribunal de recurso
conhece de questões que a sentença recorrida não apreciou, por prejudicadas, mas que os tribunais, no seu conjunto, não podem deixar
de conhecer, porque lhes incumbe decidir de todas as questões que
as partes lhes coloquem veja-se o comando do artigo 660o, no 2, do
citado diploma adjectivo. Dito de outro modo: desaparecida, por força
da pronúncia do tribunal de recurso, de sentido diferente da do tribunal recorrido, aquela prejudicialidade, a questão que ficou por apreciar tem que ser decidida, ou pelo tribunal de recurso, se dispuser
dos necessários elementos, ou pelo tribunal recorrido, em caso
contrário.
Por isso é que, ao silenciar sobre a questão dos juros compensatórios, o TCA incorreu na acusada nulidade, por omissão de pronúncia sobre questão que estava obrigado a conhecer.
Procedem, consequentemente, as duas primeiras conclusões das
alegações do recorrente. Procedência que, ainda desta vez, prejudica
o conhecimento das demais questões, colocadas nas restantes conclusões.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, concedendo provimento ao recurso, declarar nulo o acórdão recorrido, para que seja proferido outro, se possível, pelos mesmos
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juízes, que conheça da questão relativa aos juros compensatórios liquidados, suscitada na petição de impugnação, se a tanto nada obstar.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Poderes de cognição do STA. Incompetência em razão da
hierarquia.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Nos processos inicialmente julgados pelos TT de 1.a instãncia o Supremo Tribunal Administrativo - Secção de
Contencioso Tributário -apenas conhece de matéria de
direito - arts. 21.o, n.o 4, e 32o, n.o 1, al. b), do ETAF.
II — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto
é aquela secção incompetente para dele conhecer, em
razão da hierarquia, sendo antes, para tanto, competente
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo - art. 42.o, n.o 1, al. a), do ETAF.
III — Não versa exclusivamente matéria de direito o recurso
jurisdicional em que o recorrente alega, nas conclusões
das respectivas alegações, factos que o TT de 1.a Instância
não deu como provados.
Recurso no 1890/02-30, em que são recorrente a Eurodis - Distribuidora Produtos Alimentares e Bebidas, Lda,ae recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator o Exmo. Juiz Conso Dr. Alfredo
Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com o despacho do TT de 1.a Instância de Leiria
que lhe indeferiu liminarmente a oposição que deduzira contra execução fiscal pendente na 1.a Repartição de Finanças de Pombal tendente à cobrança coerciva de dívida de IRC, relativa ao ano de 1993,
no valor global de 738.154$00, dela interpôs recurso para este Supremo
Tribunal a Oponente Eurodis - Distribuidora Produtos Alimentares
e Bebidas, Limitada, nos autos convenientemente identificada.
Pugnando pela revogação do impugnado julgado com o consequente
prosseguimento da instância, apresentou tempestivamente as suas alegações de recurso, formulando, a final, as seguintes conclusões:
1 - A recorrente invocou na sua p. i. da oposição a tempestividade
do seu pedido.
2 - A tempestividade do pedido que fundamentou na arguição da
nulidade da citação entretanto deduzida em sede de processo executivo.
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3 - Nulidade de citação que, a provar-se, implica que a oposição
foi deduzida tempestivamente.
4 - Em qualquer dos casos, a tempestividade da oposição configura
matéria controvertida para a qual é imprescindível a notificação da Fazenda Pública para alegar e provar o que tiver por conveniente nomeadamente naquela matéria.
5 - Ou seja, não existindo dados e factos suficientes e ineludíveis
para rejeitar, por extemporaneidade, a oposição, não há fundamento
legal para despacho liminar de indeferimento.
6 - Sempre se dirá que os trinta dias de que a oponente dispõe para
deduzir oposição fiscal pressupõe que a citação seja válida e regular.
7 - Não sendo a citação válida e regular não começa a contar o
prazo para ser deduzida a oposição, nada impedindo que esta seja deduzida antes do prazo legal.
8 - A douta decisão recorrida fez errada aplicação do artigo 203o,
1, ) do CPPT bem como do artigo 234o-A do CPC por remissão da
alínea e) do artigo 2o do CPPT.
Não foram apresentadas quaisquer contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal o Ex.mo Magistrado do Ministério Público
teve vista dos autos - cfr. fls. 68 e 68 verso - para os termos e efeitos
do disposto no art.o 289, n.o 1, do CPPT.
Tomados depois os vistos legais aos Ex.mos Juízes-Adjuntos, cumpre agora decidir.
O sindicado despacho de indeferimento liminar, mediante prévia
fixação e invocação dos seguintes factos:
1. A presente oposição à execução fiscal deu entrada no serviço de
finanças em 5 de Junho de 2002.
2. A oponente foi citada por éditos de 30 dias, de 31 de Julho de
1998, Rejeitou liminarmente e nos termos do disposto no art.o 209o,
o
n. 1, al. a), do CPPT a oposição deduzida, por intempestiva, face ao
disposto no art.o 203o, n.o 1, al. a), do mesmo diploma adjectivo tributário.
É contra o assim decidido que se insurge a Recorrente, nos termos
das transcritas conclusões das suas alegações de recurso jurisdicional,
conclusões que fixam, delimitando, o respectivo alcance impugnatório - cfr. arts. 684o e 690o do CPC, subsidiariamente aplicáveis - cfr.
al. e) do art.o 2o do CPPT.
Nelas invoca, porém, factos e matéria de facto que a sindicada
decisão judicial não só não estabeleceu como não considerou, a saber
e designadamente, que:
Conclusão 2.a - ... pedido que fundamentou na arguição da nulidade
da citação entretanto deduzida;
Conclusão 3.a - ... nulidade da citação que, a provar-se, implica que
a oposição foi deduzida tempestivamente.
Conclusão 7.a - ... não sendo a citação válida e regular não começa
a contar o prazo ...
Porque assim e atento o disposto nos artigos 21o, n.o 4, 32o, n.o 1,
al. b), e 42o, n.o 1, al. a), do ETAF e 279o e 280o do CPPT, imperioso
é de concluir que, quer com a argumentação subjacente, quer com
a evidenciada invocação daquela factualidade em sede conclusiva do
presente recurso jurisdicional, este se não circunscreve, como deveria,
exclusivamente ã matéria de direito, circunstância que, por si só, demanda a incompetência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal Administrativo, enquanto tribunal de revista, para dele conhecer.
Já que, para tanto, nos termos das invocadas disposições legais
é antes e para o efeito competente o Tribunal Central Administrativo
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- Secção de Contencioso Tributário - circunstância que obsta, aqui,
agora e prejudicialmente, ao conhecimento do mérito do recurso apresentado - cfr. arts. 3o e 4o da LPTA e 16o e 18o do CPPT.
Em face do exposto e sem necessidade de outros considerandos
acordam os Juízes deste Supremo Tribunal e Secção de Contencioso
Tributário em declarar a incompetência, em razão da hierarquia, desta
Secção do Supremo Tribunal Administrativo para conhecer do presente recurso jurisdicional, declarando antes e para tanto competente
a correspondente secção do Tribunal Central Administrativo.
Custas pela Recorrente fixando a taxa de justiça em E 120 e a
procuradoria em 50%.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Alfredo Madureira (relator) —
Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes (vencidos, pois o T.C.A apenas
pode modificar respostas a quesitos nos termos do art. 712.o do CPC).

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Dissolução de sociedade. Procedimento contra-ordenacional.
Doutrina que dimana da decisão:
A dissolução da sociedade, por declaração de falência, nos
termos dos arts. 141o a 146o do CSC e 147o e seguintes
do CPEREF, conduz à extinção do procedimento contra-ordenacional uma vez que aquela dissolução equivale à
morte do infractor nos termos dos arts. 61o e 62o do RGIT,
193o e 194o do CPT, 260o, n.o 2, al. a), do CPT e 176o
2 a) do CPPT.
Recurso n.o 1891/02. Recorrente: Ministério Público; Recorrido: Massa Falida de Paços CAR — Comércio e Reparação de Automóveis;
Relator Ex.mo Juiz Cons.o Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. O EMMP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto, 3o Juízo, 2a Secção, julgou improcedente o
recurso interposto da decisão que condenou a massa falida de Paços
Car — Comércio e Reparação de Automóveis, L.da, no pagamento
da coima de 5.118.000$00.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1 - Nos termos das disposições conjugadas dos arts. 61.o do RGIT
e 141.o a 146.o do C. S. Comerciais, a extinção da pessoa colectiva
é causa de extinção do procedimento contra-ordenacional, pois, á
morte das pessoas singulares é equiparável para este efeito a extinção
das pessoas colectivas.
2 - Assim, tendo sido declarada falida a sociedade arguida por
sentença de 29/10/99, não pode a mesma, por decisão administrativa
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de 30/08/00, ser condenada pela prática de infracção contraordenaciona1.
3 - Deveria antes, por causa da declaração de falência, ter sido
declarado extinto o procedimento contra-ordenacional na decisão
administrativa.
4 - Por isso, a decisão administrativa condenatória deveria ter sido
revogada pela sentença aqui posta em crise. Não operando a predita
revogação a decisão judicial recorrida desrespeitou os arts. 61.o do
RGIT e 141.o a 146.o do C. S. Comerciais por erro de aplicação
e de interpretação.
5 - Pelo que, no respeito de tais normativos, deve ser substituída
por outra que declare extinto o procedimento contraordenaciona1
e ordene o arquivamento dos autos.
2. A decisão recorrida fixou o seguinte quadro factual:
a) Em 21 de Outubro de 1997 foi elaborado o auto de notícia
de fls. 2 onde se refere que a empresa Paços Car — Comércio e
Reparação de Automóveis, L.da, com sede em Presa Nova, Seroa,
Paços de Ferreira, tributada pela Repartição de Finanças de Paços
de Ferreira e enquadrada em sede de imposto sobre o valor acrescentado no regime normal periodicidade mensa1 não entregou simultaneamente com a declaração periódica de imposto sobre o valor
acrescentado que apresentou em 21 de Abril de 1997 o respectivo
meio de pagamento, ficando em dívida imposto sobre o valor acrescentado no valor de 13545881$00;
b) A recorrente foi notificada por carta registada com aviso de
recepção de que com base nos factos antes mencionados fora instaurado o processo de contra-ordenação no 97/600846.1 em que lhe
era imputada a prática de uma infracção prevista e punida pelo arto 29o
do RJIFNA, sancionável com coima entre 20% e 100% do imposto
devido;
c) Em 30 de Agosto de 2000, o Técnico Administrativo Tributário
Principal da Direcção de Finanças do Porto, com delegação de poderes
do Director Distrital de Finanças elaborou a decisão de que há cópia
a fls. 11, condenando a recorrente ao pagamento de coima no valor
de 13 545 881$00 tendo em conta que:
- a declaração periódica do mês de Novembro de 1996 foi entregue
sem o correspondente meio de pagamento do imposto, na importância
de 13 545 881$00;
- arguida, dadas as demais condenações por idêntico ilícito manifesta
uma prática reiterada deste tipo de infracção;
- por falta de prova de conduta dolosa foi considerado que a infracção foi cometida a título de negligência;
d) Em Setembro de 2000 foi enviada carta para notificar à arguida
a supra referida decisão condenatória;
e) A empresa arguida havia sido declarada em estado de falência
em 20 de Outubro de 1999;
f) Em 29 de Outubro de 2001 foi o recorrente notificado da supra
referida decisão condenatória;
g) O presente recurso foi instaurado em 19 de Novembro de 2001.
3.1. A sentença recorrida afirmou (cfr. fls. 50) que a massa falida
de Paços Car - Comércio e Reparação de Automóveis, L.da, representada pelo liquidatário Judicial nomeado, veio interpor recurso contencioso da decisão do Subdirector Tributário que condenou a empresa Paços Car - Comércio e Reparação de Automóveis, L.da, ao
pagamento de uma coima no valor de 5118000$00, com a alegação
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de que a arguida havia sido declarada em estado de falência por
decisão judicial de 20 de Outubro de 1999 pelo que só a partir dessa
data assumiu o liquidatário judicial as suas responsabilidades fiscais.
Acrescentou que sendo a responsabilidade contra-ordenacional imputável aos sócios-gerentes da empresa falida o pagamento da coima
devia ser reclamado no processo de falência devendo, por isso, ser
ponderada a revogação da decisão proferida, com a consequente extinção do processo. Concluiu que o liquidatário judicial não põe em
causa a decisão pois este apenas referiu que o pagamento da coima
terá de ser reclamado no processo de falência pelo que não se procedendo, no presente processo, a qualquer cobrança coerciva do montante da coima carece de qualquer fundamento o recurso apresentado
pelo liquidatário judicial.
Ainda, segundo a sentença recorrida, a arguida, ao que resulta
dos autos, não foi notificada da decisão que lhe aplicou a referida
coima em 2000, por nessa altura já haver sido decretada a sua falência,
nem em momento posterior, porque nos termos da lei a arguida só
podia ser representada, em juízo, pelo liquidatário judicial nomeado,
tendo este sido notificado da referida decisão condenatória.
3.2. o EMMP nas alegações do presente recurso defende que a
decisão administrativa condenatória devia ter sido revogada pela sentença recorrida e ao não operar a dita revogação desrespeitou os
arts. 61.o do RGIT e 141.o a 146.o do C. S. Comerciais por erro
de aplicação e de interpretação já que devia declarar extinto o procedimento contraordenaciona1 e ordenar o arquivamento dos autos
uma vez que, nos termos destas disposições legais a extinção da pessoa
colectiva é causa de extinção do procedimento contra-ordenacional,
uma vez que à morte das pessoas singulares é equiparável, para este
efeito, a extinção das pessoas colectivas.
Acrescenta que tendo sido declarada falida a sociedade arguida
por sentença de 29/10/99, não pode a mesma, por decisão administrativa de 30/08/00, ser condenada pela prática de infracção contra-ordenaciona1.
3.3. A sentença recorrida resumiu a alegação do recurso interposto
pelo liquidatário judicial, em representação da massa falida, à afirmação de que a arguida havia sido declarada em estado de falência
por decisão judicial de 20 de Outubro de 1999 pelo que só a partir
dessa data teria assumido, como liquidatário judicial, as suas responsabilidades fiscais. Acrescentou que sendo a responsabilidade contra-ordenacional imputável aos sócios-gerentes da empresa falida o
pagamento da coima devia ser reclamado no processo de falência
sendo, por isso, de ponderar a revogação da decisão proferida, com
a consequente extinção do processo.
Perante esta alegação concluiu a sentença agora em recurso que
o liquidatário judicial não põe em causa a decisão, já que este apenas
referiu que o pagamento da coima terá de ser reclamado no processo
de falência. Acrescentou, ainda, a sentença recorrida que não se procedendo, no presente processo, a qualquer cobrança coerciva do montante da coima carece de qualquer fundamento o recurso apresentado
pelo liquidatário judicial.
Do exposto resulta que a sentença que apreciou o recurso interposto
pelo indicado liquidatário apenas afirmou que tal recurso não põe
em causa a decisão pois que o mesmo apenas referiu que o pagamento
da coima terá de ser reclamado no processo de falência. Ainda segundo
a mesma sentença não se procedendo, no presente processo, a qual-
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quer cobrança coerciva do montante da coima carece de qualquer
fundamento o recurso apresentado pelo liquidatário judicial.
As alegações do presente recurso interposto pelo EMMP não questionam o assim decidido.
Com efeito apenas sustentam a violação dos arts. 61.o do RGIT
e 141.o a 146.o do C.S. Comerciais pois que, na perspectiva de tais
alegações, devia declarar-se extinto o procedimento contraordenaciona1 e ordenar-se o arquivamento dos autos uma vez que a extinção
da pessoa colectiva é causa de extinção do procedimento contra-ordenacional já que à morte das pessoas singulares é equiparável para,
este efeito, a extinção das pessoas colectivas.
É certo que as alegações de recurso, não atacam o decidido, não
questionando ou discutindo o que a sentença apreciou.
Contudo estabelece o arto 75o do RGCO que a decisão do recurso
jurisdicional pode alterar a decisão recorrida sem qualquer vinculação
aos seus termos e ao seu sentido.
Por isso escrevem Jorge de Sousa e Simas Santos, RGIT, 2001,
p. 485, que parece não poder defender-se que o objecto do recurso
é apenas a decisão recorrida, pois a decisão do recurso, quanto às
questões cuja apreciação lhes seja pedida é independente do conteúdo
daquela decisão. Acrescentam que a possibilidade de alteração da
decisão recorrida sem vinculação aos termos da decisão recorrida
significa que o objecto do recurso não é limitado pelo objecto da
decisão recorrida, podendo ser submetidas à apreciação do tribunal
superior questões não submetidas à apreciação do tribunal recorrido
e por este não conhecidas.
Concluem que a faculdade de alteração da decisão recorrida independentemente do seu sentido tem o alcance de possibilitar ao
tribunal superior, relativamente às questões apreciadas na decisão
recorrida de que possa conhecer no recurso, decidi-las de forma diferente daquela de que foram decididas, mesmo relativamente a questões não incluídas pelo recorrente nas suas alegações.
Importa, por isso, apreciar a questão de fundo e que se prende
com as consequências da dissolução, por declaração de falência, da
arguida.
Da matéria de facto provada resulta que (a) em 21 de Outubro
de 1997 foi elaborado o auto de notícia de fls. 2, contra a arguida,
que (c) em 30 de Agosto de 2000 foi elaborada a decisão de que
há cópia a fl. 11, condenando a recorrente ao pagamento de coima
no valor de 13545881$00, que (d) em Setembro de 2000 foi enviada
carta para notificar à arguida a supra referida decisão condenatória,
que (e) a empresa arguida havia sido declarada em estado de falência
em 20 de Outubro de 1999 e que (f) em 29 de Outubro de 2001
foi o recorrente notificado da supra referida decisão condenatória.
E perante o quadro factual indicado merece provimento o presente
recurso pois que a dissolução da sociedade arguida, por declaração
de falência, nos termos dos artos 141o a 146o do CSC e 147o e seguintes
do CPEREF, conduz à extinção do procedimento contra-ordenacional
uma vez que aquela dissolução equivale à morte do infractor nos
termos dos arts. 61o e 62o do RGIT, 193o e 194o do CPT, 260o,
n.o 2, al. a) do CPT e 176o, n.o 2, al. a), do CPPT.
Neste sentido se pronunciou o recente Ac. deste STA de 21-01-2003,
Rec. 1895-02, com a mesma arguida o qual acompanhou jurisprudência
desta secção (cfr. STA 3-11-99, Rec. 24.046, e 15-6-2000, Rec. 25.000).
Na verdade e conforme naquele primeiro acórdão se escreveu dispunham os artigos 61o e 62o do RGIT, tal como os correspondentes
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artigos 193o e 194o do CPT, onde então se regulava a matéria, que
o procedimento por contra-ordenação e a obrigação de pagamento
da coima e cumprimento das sanções acessórias se extinguem por
morte do infractor ou do arguido e, pela mesma razão, se extingue
também a eventual execução fiscal tendente à cobrança coerciva de
coimas ou outras sanções pecuniárias — cfr. art.o 176o, n.o 2, al. a),
do CPPT, a que correspondia no CPT o art.o 260o, n.o 2, al. a),
À morte do arguido será de equiparar para os mesmos efeitos
de extinção do procedimento contra-ordenacional, extinção de coimas
e sanções pecuniárias e extinção de eventual execução fiscal tendente
á sua cobrança coerciva — a verificação da dissolução da sociedade
arguida como consequência da declaração de falência, nos termos
dos arts. 141o a 146o do CSC.
Será esta, ainda segundo o acórdão citado, a solução que melhor
se harmoniza com os fins específicos que justificam a aplicação de
sanções e que se prendem com a repressão e prevenção não de obtenção de receitas para a administração tributária.
Por força do exposto importa declarar extinto o procedimento contra-ordenacional objecto dos presentes autos.
Procede, por isso, o presente recurso.
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso, em declarar extinto o procedimento contra-ordenacional, revogar a sentença recorrida e anular a coima aplicada à arguida.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — António Pimpão (relator) — Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes.

Acórdão de 26 de Feveriero de 2003.
Assunto:
Acção para reconhecimento de direito ou interesse legítimo.
Emolumentos notariais.
Doutrina que dimana da decisão:
I — A acção para reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo constitui meio complementar dos restantes meios
contenciosos, previsto para os casos em que a lei não
faculta aos administrados instrumento processual adequado à tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos e
interesses legítimos.
2 — Como assim, é de confirmar sumariamente sentença que,
com cabal fundamentação, considerou inidóneo tal meio
para se reagir contra liquidação de emolumentos notariais, sendo que o cidadão teve, para o efeito, ao seu
alcance, impugnação judicial.
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Recurso no 1906/02-30, em que são recorrente a SUPERTUR - Imobiliária, Comércio & Turismo, Lda, e recorrido o Director-Geral
dos Registos e do Notariado, e de que foi Relator o Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
No presente recurso jurisdicional, interposto por SUPERTUR Imobiliária, Comércio e Turismo, SA, com sede na Rua Tierno Galvan,
Torre 3, 9o, letra J, em Lisboa, da sentença do 5o Juízo do TT de
1.a Instância de Lisboa de fls. 76-80, que absolveu da instância o
Director-Geral dos Registos e Notariado, acorda-se, a coberto do
estatuído nos artigos 713o, n.o 5, e 726o do Código de Processo Civil,
ex vi alínea e) do artigo 2o do CPPT, negar provimento ao recurso,
confirmando-se a sentença recorrida pelos fundamentos da mesma
constantes.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) —
Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional per saltum. Matéria de facto. Incompetência do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Inserido nas conclusões de alegação de recurso de decisão
da 1a Instância para o STA facto que não consta do quadro
factual desenhado pelo tribunal a quo, o recurso não versa
exclusivamente matéria de direito, por isso que, para dele
conhecer, falece à Secção de Contencioso Tributário do
STA competência hierárquica, cuja assiste à Secção homónima do TCA.
Recurso no 1928/02-30, em que são recorrente a António Pinto &
Machado, Lda, recorrida a Fazenda Pública, e de que foi Relator
o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
ANTÓNIO PINTO & MACHADO, LDA, com sede na Avenida
Joaquim Leite de Carvalho, 30, em Amarante, inconformada com
a sentença do 1o Juízo do TT de 1.a Instância do Porto de fls. 30-34,
vem até nós, rematando a sua alegação de recurso com as seguintes
conclusões:
1 - O facto de a recorrente não ser a proprietária e possuidora
dos bens que originaram a dívida exequenda constitui fundamento
de oposição nos termos da alínea b) do n.o 1 do art.o 204o do CPPT.

2 - Não se pronunciando o tribunal recorrido sobre a inexistência
de impostos sobre actividades ilícitas, de harmonia com o determinado
pelo art. 111o do Código Penal, ocorreu nulidade, consoante a alínea
d) do n.o 1 do art. 668o do CPC.
3 - Ocorre que a actividade de que resultam proveitos materiais
de qualquer natureza resultantes de actividades ilícitas não é tributada,
porquanto todos eles, toda a vantagem patrimonial é declarada perdida
a favor do Estado.
4 Violou-se, consequentemente, a alínea a) do n.o 1 do art. 204o,
com referência ao art. 111o do Código Penal.
5 - Finalmente, a interpretação diferente dos citados preceitos legais
determina a violação dos princípios constitucionais (dos) arts. 205o,
207o e 208o da CRP.
Não houve contra-alegação.
Transcorreu o prazo do n.o 1 do artigo 289o do CPPT, peremptório
(n.o 1 do artigo 22o do mesmo compêndio adjectivo), sem que o
Ministério Público vertesse nos autos a sua posição sobre o objecto
do recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A decisão recorrida assentou na seguinte factualidade:
“Contra a oponente foi instaurada a execução supra identificada
(processo de execução fiscal n.o 1759-01/100450.6 do Serviço de Finanças de Amarante) para cobrança de IVA de 1995, 1996, 1997
e 1998 e respectivos juros compensatórios.”
Exposto o quadro factual disponível, cabe referir que nele não
lobrigamos o facto vertido na conclusão 1.a, qual é o de ”a recorrente
não ser a proprietária e possuidora dos bens que originaram a dívida
exequenda.”
Como assim, temos que ela se socorre de materialidade de que
no probatório não encontramos rasto, o que vale por dizer que a
matéria de facto não se nos apresenta consolidada, situação que reclama a intervenção da Secção de Contencioso Tributário do Tribunal
Central Administrativo, de competência generalizada, nos termos da
alínea a) do n.o 1 do artigo 41 o do ETAF.
É que a competência deste STA para apreciação dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância se cinge
a matéria de direito, segundo o estatuído nos artigos 21o, 4, e 32o,
n.o 1, al. b), do ETAF e 280o, n.o 1, do CPPT).
E, como desde há muito este Supremo vem entendendo, para a
determinação da competência hierárquica à face do preceituado nos
artigos 32o, n.o 1, al. b), do ETAF e 280o, n.o 1, do CPPT, o que
é relevante é que o recorrente, na alegação de recurso e respectivas
conclusões (onde se fixa o objecto do recurso e se delimita o seu
âmbito - artigo 690o do CPC, sem prejuízo, naturalmente, do estatuído
no artigo 684o-A do mesmo compêndio adjectivo), suscite qualquer
questão de facto ou invoque, como suporte da sua pretensão, factos
que não foram dados como provados na decisão recorrida.
Não releva, para efeitos de determinação da competência, saber
se, para decidir a questão de direito tal como o tribunal ad quem
a entende, vai, ou não, ser efectivamente necessário alterar a matéria
de facto fixada na sentença em apreço, pois o tribunal superior, antes
de estar decidida a sua competência, não pode antecipar a sua posição
sobre a solução da questão de direito, porquanto apontar esta cabe,
apenas, ao tribunal que estiver já julgado competente.
Como assim, a questão da competência hierárquica para efeitos
das sobreditas normas é uma questão prévia que tem de ser decidida
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abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem proclamaria
se fosse competente.
Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica é, tão só, verificar se o recorrente pede alteração
da matéria de facto ou invoca factos que não constam do probatório.
Se tal ocorre, o recurso não tem por fundamento exclusivo matéria
de direito e fica, desde logo, definida a competência da 2a Instância.
E isto independentemente de, a final, este Tribunal, então já julgado
competente, vir a concluir que a discordância sobre a fixação factual,
os factos não provados alegados na peça recursiva são de todo irrelevantes para a decisão do recurso à face da posição de direito
que entende adequada.
Temos, pois, que tanto constitui fundamento de facto do recurso
a questão sobre a verificação de factos dados como provados, ou
não, na decisão recorrida, quanto a afirmação de factos que a fixação
probatória omite e cuja atendibilidade ou relevo no julgamento do
recurso são indiferentes para efeitos de determinação da competência
hierárquica, que, como sublinhado no acórdão desta Secção de
4.V.1994, rec. 17 463, se afere pelo quid disputatum, que não pelo
quid decisum.
Isto assente, importa referir que segundo o artigo 21o, n.o 4, do
ETAF, ”a Secção de Contencioso Tributário (do STA) apenas conhece
de matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1.a instância”, estabelecendo, em consonância,
o artigo 32o, n.o 1, al. b), do mesmo Estatuto, que ”compete à Secção
de Contencioso Tributário (do STA) conhecer dos recursos interpostos
de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância, com exclusivo
fundamento em matéria de direito”.
E, na mesma linha de pensamento, prescreve a alínea a) do n.o
1 do artigo 41o de tal diploma que ”compete à Secção de Contencioso
Tributário (do TCA) conhecer dos recursos de decisões dos tribunais
tributários de 1.a instância, salvo o disposto na alínea b) do n.o 1
do artigo 32o.”
Articuladamente, diz-nos o artigo 280o, n.o 1, do CPPT que ”das
decisões dos tribunais tributários de 1.a instância cabe recurso, ...
a interpor ... para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando
a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso
... para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo.”
Em seguimento de tudo o exposto se conclui que o presente recurso
per saltum não tem por exclusivo fundamento matéria de direito,
pelo que, para dele conhecer, falece a esta formação competência
hierárquica, a qual assiste à Secção de Contencioso Tributário do
Tribunal Central Administrativo.
Termos em que se acorda declarar esta Secção do STA incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer deste recurso, competência que assiste aqueloutro Tribunal Superior.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em E 120, com
50% da procuradoria.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — Mendes Pimentel (relator) —
Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

463

Acórdão de 26 de Fevereiro de 2003.
Assunto:
Prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenação
na LGT.
Doutrina que dimana da decisão:
Sendo aplicável à situação dos autos a LGT a qual entrou
em vigor em 1-1-99, cfr. arto 6o do DL 398/98, de 17-12,
uma vez que a infracção foi praticada em Fevereiro de 2000,
o prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenação
é, nos termos do arto 119o da mesma LGT, de cinco anos.
Recurso n.o 2009/02, em que são recorrente o Ministério Público,
recorrido Duarte Velada Rosado, e de que foi Relator o Ex.mo
Juiz Conso Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. O EMMP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de
1.a Instância de Lisboa, 5o Juízo, 2a Secção, declarou prescrito o procedimento contra-ordenacional e ordenou o arquivamento dos autos.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
A. O arguido está acusado pela prática, em autoria material, da
contra-ordenação p.p. no art, 35o, n.o 1, do RGIFA.
B. A Contra-ordenação, consumou-se em Fevereiro de 2000.
C. O art. 20o 1 do RGIFA estabelecia que o procedimento por
contra-ordenação se extinguia, por força da prescrição, pelo decurso
do prazo de dois anos, quando se tratasse de contra- ordenação punida
com coima superior a esc. 100.00$00 e de um ano nos restantes casos.
D. O art. 119o da LGT, aprovada pelo DL 398/98, de 17 de Dezembro, com entrada em vigor em 1 de Janeiro de 1999, vem estabelecer o prazo de cinco anos para a prescrição do procedimento
relativo às contra-ordenações tributárias, incluindo, naturalmente, as
aduaneiras.
E. Portanto, à data da prática da infracção já se encontrava revogado
o art. 20o 1 do RGIFA.
F. O art. 119 o da LGT e todo Título V, foi revogado, expressamente,
pelo art. 2o, al. g), da Lei 15/2001, de 5 de Junho, que aprovou o
RGIT, com entrada em vigor em 5 de Julho de 2001.
G. O RGIT, no seu art. 33o, n.o 1, manteve o prazo prescricional
de cinco anos do art. 119o da LGT.
H. É manifesto que, atenta a data da prática da infracção, o respectivo procedimento (cinco anos) não se mostra extinto, por
prescrição.
1. A decisão recorrida declarou amnistiada a infracção dos autos,
ao abrigo do estatuído no art. 20o, n.o 1, al. a), do RGIFA, por terem
decorrido dois anos sobre a sua prática.
J. Portanto, aplicou norma revogada, violando os normativos insertos nos arts. 7o n.o 2, do CC, 3o, n.o 1 do RGCO, ex vi do art.
4o, al. b), do RGIFA e 119o da LGT.
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2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual constante
de fls. 49:
a) A participação relativa aos factos em causa nos presentes autos
foi levantada no dia 11-02-2000.
b) O recorrente contestou, nos termos do art. 59o do RJIFA, em
28-03-2000 (fls. 23 e 24).
c) Os autos mantiveram-se quedos até que em 18-03-2002 foi proferida a decisão de fls. 30 a 34.
d) A notificação da mesma foi efectuada através de carta registada
com AR enviada em 28-03-2002.
e) Tal decisão foi recebida pela recorrente em 01-04-2002.
3. Perante o quadro factual exposto e depois de afirmar que não
ocorria qualquer causa de suspensão ou interrupção da prescrição
relevante entre o momento da entrega da contestação (28-03-2000)
e a data da notificação da decisão da autoridade administrativa
(01-04-2002) concluiu que, no momento em que a recorrente foi notificada da decisão já o procedimento contra-ordenacional se encontrava prescrito (nos termos dos arts. 20o, n.o 1, al. a) do RRFA e
20o, n.o 4, do RGCO, pelo que declarou prescrito o referido procedimento contra-ordenacional e ordenou o arquivamento dos autos.
Fundamentou-se para tanto no arto 20o, n.o 1, al. a) do RJIFA.
Contra o assim decidido insurge-se o EMMP que, em síntese, sustenta que o arguido está acusado pela prática, em autoria material,
da contra-ordenação p.p. no art. 35o, n.o 1, do RGIFA a qual se
consumou em Fevereiro de 2000 e que nos termos do art. 119o da
LGT, aprovada pelo DL 398/98, de 17 de Dezembro, com entrada
em vigor em 1 de Janeiro de 1999, o prazo de prescrição era de
cinco anos para as contra-ordenações tributárias, incluindo as aduaneiras.
Acrescenta que o art. 119 o da LGT e todo Título V, foi revogado,
expressamente, pelo art. 2o, al. g) da Lei 15/2001, de 5 de Junho,
que aprovou o RGIT, com entrada em vigor em 5 de Julho de 2001,
contudo o RGIT, no seu art. 33o, n.o 1, manteve o prazo prescricional
de cinco anos do art. 119o da LGT.
Conclui que atenta a data da prática da infracção, o respectivo
procedimento não se mostra extinto, por prescrição pelo que a decisão
recorrida aplicou norma revogada.
Entende-se que o recurso merece provimento.
Com efeito à situação dos presentes autos é aplicável a LGT a
qual entrou em vigor em 11-99, cfr. art. 6o do DL 398/98, de 17-12,
uma vez que a infracção foi praticada em Fevereiro de 2000.
Resulta do arto 1 o, n.o 2, da Lei 41 /98, de 4-8, que autorizou
o Governo a aprovar a LGT que esta devia definir os princípios fundamentais em sede de crimes e de contra-ordenações tributárias tendo-se escrito no preâmbulo do DL que aprovou a LGT que o título
V ”enuncia os princípios fundamentais do sistema sancionatório
tributário”.
Nesta perspectiva estabeleceu o art. 119o da LGT que o procedimento por contra-ordenação extingue-se, por efeito da prescrição,
logo que sobre a prática da mesma sejam decorridos cinco anos, sem
prejuízo das causas de interrupção e de suspensão previstas na lei”.
Na verdade o R.J.I.F.N.A e o R.J.I.F.A. não estabeleciam qualquer
prazo de prescrição do procedimento por contra-ordenações fiscais
não aduaneiras e aduaneiras sendo-lhe aplicáveis os prazos de um
ou dois anos, previstos no art. 27.o do R.G.C.O. por força dos arts.
4.o, n.o 2, do R.J.I.F.N.A. e 4.o, alínea b), do R.J.I.F.A.
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O art. 35.o do C.P.T. veio elevar esse prazo para cinco anos, relativamente a contra-ordenações fiscais não aduaneiras, tendo a L.G.T.
estabelecido, no seu art.o 119o um prazo geral de cinco anos para
as contra-ordenações fiscais, aduaneiras e não aduaneiras.
Posteriormente foi publicado o R.G.I.T. que no seu art. 33.o manteve este prazo geral de cinco anos.
É certo que este diploma revogou o título V da LGT onde se
inclui o art. 119o da LGT contudo manteve o mesmo prazo de prescrição do procedimento contra-ordenacional.
O procedimento contra-ordenacional só ocorre, na situação concreta dos presentes autos, após o decurso do mencionado prazo de
cinco anos o que ainda não se verificou.
Do exposto resulta que merece provimento o presente recurso.
4. Termos em que se acorda em conceder provimento ao presente
recurso e revogar a decisão recorrida para que os autos prossigam.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Fevereiro de 2003. — António Pimpão (relator) —
Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Artigo 21o, n.o 4, do ETAF.
Doutrina que dimana da decisão:
Nos termos do artigo 21.o, n.o 4, do ETAF, nos processos
inicialmente julgados pelos Tribunais Tributários de 1.a Instância a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo apenas conhece de matéria exclusivamente de direito.
Recurso no 29/03 em que são recorrente Sementex-Importação e Exportação de Sementes, Lda, recorrida a Fazenda Pública, e de que
foi Relator o Ex.mo Juiz Conso Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
”Sementex - Importação e Exportação de Sementes, Lda.” deduziu
no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Lisboa oposição à execução
contra si instaurada para cobrança coerciva de dívidas à Segurança
Social, invocando o pagamento da quantia exequenda sem juros, ao
abrigo do DL 225/94 de 5/9.
Pelo M.mo Juiz daquele Tribunal foi indeferida liminarmente a oposição Não se conformando com a decisão recorreu a oponente para
o Tribunal Central Administrativo que negou provimento ao recurso.
Continuando inconformada recorreu a oponente para este Supremo
Tribunal Administrativo pedindo a revogação de tal decisão, formulando as seguintes conclusões:
1. Foram cumpridas as normas do CPPT, em especial o art. 204o.
n.o 1, al. f), cujo fundamento foi de facto o pagamento. Não se com-
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preendendo como é que os serviços da CRSS e do Serviço de Finanças
de Torres Vedras, dão inicio a uma nova execução duplicando a anterior, baseada em tudo igual, mesma certidão executiva n.o 9404420,
o mesmo valor de contribuição e juros, com efeitos persecutórios
injustificados.
2. Se porventura fosse a continuação da execução/parte, conforme
se pretendia no (doc. 6 da p.i.) de Esc. 828.683$00, pese embora
tivessem passado quase sete anos, e os Serviços terem dito, que nada
mais estava em dívida, poder-se-ia admitir, mas nesse caso, a defesa
da Alegante teria que ser outra.
3. Os docs. 3 e 6 da p.i. - oposição, são devidamente esclarecedores
e assim também o entendeu o Venerando Desembargador Doutor
Jorge Lino.
4. Se nos é permitido uma nota, como desabafo sempre diremos:
O Governo tomou recentemente mais uma medida de protecção
para com os incumpridores (crónicos devedores), vulgarmente conhecidos na gíria por (caloteiros), que mais uma vez irão pagar os
seus impostos, sendo-lhes concedida a isenção de juros moratórios
e libertos também das coimas respectivas, atitude que visa economicamente aumentar as receitas fiscais, o que se compreende.
5. Só não se consegue compreender ou admitir, é que uma contribuinte que foi sempre cumpridora e tendo toda a sua vida comercial
em dia, face ao fisco, seja perseguida inexoravelmente, por ter pago
e que todo o drama tenha que ser justificado judicialmente, para
assim evitar que seja colectado em duplicado, por erro dos Serviços
exequentes. Resta apenas à Alegante afirmar, que pelo menos, moralmente tem razão, de direito julgarão superiormente Vossas Excelências.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso por este assentar exclusivamente na afirmação de factos não estabelecidos ou que contrariam
outros estabelecidos no acórdão recorrido.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
O acórdão recorrido fixou os seguintes factos:
a) - A DF instaurou contra a oponente execução fiscal, que tomou
o n.o 3123-94/102547.3 da RF do 6o Bairro Fiscal de Lisboa, para
cobrança coerciva de divida ao CRSS de Lisboa e Vale do Tejo no
montante global de 2.078.394$00.
b) - A exequente comunicou à RF o pagamento das contribuições
efectuado em 22/12/94, não se encontra ao abrigo do DL n.o 225/94,
de 5 de Setembro, ”...tendo sido indeferido o termo de adesão entregue
(...) justamente por não ter pago as restantes dívidas existentes nessa
(...)”, solicitando, nessa conformidade, o prosseguimento do processo
executivo pelos respectivos juros de mora - cfr. fls. 30.
O despacho liminar inicial entendeu que a petição inicial era inepta
por obscuridade da causa de pedir e que, ainda que se considerasse
ser causa de pedir o pagamento da dívida exequenda, igual sorte
teria a petição por do mesmo não ter sido feita prova, tendo o Tribunal
Central Administrativo sufragado tal tese.
Das conclusões da recorrente no recurso para este Supremo Tribunal Administrativo constata-se, para além de questões irrelevantes
para o recurso, que a recorrente assenta o mesmo na duplicação
de execuções, facto que não vem provado, e no pagamento da dívida,
o que contraria a matéria de facto dada como provada pelo Tribunal
Central Administrativo.
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Nos termos do artigo 21o, n.o 4, do ETAF a Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo apenas conhece de
matéria de direito nos processos inicialmente julgados pelos Tribunais
Tributários de 1.a Instância. Assim sendo, não pode este Supremo
Tribunal Administrativo reapreciar a matéria de facto dada como
provada pelas instâncias, não podendo por isso o recurso proceder.
Em conformidade com o exposto acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso,
assim mantendo a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, fixando em 50 % a procuradoria.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Mendes Pimentel.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Declaração de incompetência do tribunal em razão da hierarquia. Remessa ao tribunal competente. Art. 18o, n.o 2,
do CPPT. Carácter não oficioso da remessa. Consequências
de não ter sido requerida tempestivamente a remessa dos
autos ao tribunal competente.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Declarada a incompetência deste Supremo Tribunal em
razão da hierarquia, para conhecer de um recurso para
aí interposto, impõe-se que o recorrente solicite a remessa
dos autos ao tribunal declarado competente, dentro do
prazo cominado no art. 18o, n.o 2, do CPPT.
II — Não o fazendo em tal prazo, a decisão de 1a instância
transita em julgado.
Recurso n.o 42/03-30. Recorrentes: Fernando dos Remédios Cardoso
e outra; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Fernando dos Remédios Cardoso, e mulher, Luci Maria da Conceição Cardoso, identificados nos autos, vieram pedir, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância da Guarda, a anulação da venda
de um prédio efectuada numa execução fiscal.
O M.mo Juiz daquele Tribunal indeferiu liminarmente a petição
inicial.
Inconformados, os requerentes interpuseram recurso para este Supremo Tribunal.
Aqui, foi proferido acórdão, julgando este Supremo Tribunal incompetente em razão da hierarquia, sendo competente, isso sim, para
conhecer do recurso, o TCA.
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Face à inacção dos recorrentes, os autos foram oficiosamente remetidos ao Tribunal de 1a Instância.
Vieram então os requerentes pedir ao M.mo Juiz de 1a Instância
a remessa dos autos ao TCA.
O M.mo Juiz indeferiu tal requerimento.
Inconformados, os requerentes interpuseram então recurso para
este Supremo Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
Encontrando-se os autos para decisão no STA, a declarada incompetência, por este Tribunal, para julgar, declarando, ao invés,
ser competente o TCA, impõe a remessa oficiosa dos autos para
este Tribunal.
Estando-se em presença de tribunais de jurisdição administrativa,
a petição de recurso quando dirigida, indevidamente, para o STA,
deve ser oficiosamente remetida para o tribunal competente, nos termos aliás do n.o 1 do art. 14o do CPTA.
Não pode olvidar-se que encontrando-se os autos sob jurisdição
administrativa, os tribunais estão vinculados ao CPTA e não ao CPPT.
Afigura-se que a decisão recorrida é organicamente inconstitucional, por violar o regime consagrado no CPTA.
Independentemente de tal inconstitucionalidade, também se entende, salvo melhor opinião, que o efeito da incompetência absoluta
não deve aplicar-se aos casos em que a declarada incompetência é
proclamada pelo Supremo Tribunal já que, sendo este o órgão superior
da hierarquia dos tribunais judiciais, sem prejuízo da competência
própria do Tribunal Constitucional, obrigatoriamente que as suas decisões têm que ser, organicamente, respeitadas e executadas oficiosamente pelas demais instâncias de grau inferior.
Ainda que não expressamente consagrada na lei, entende-se, em
suma, que as decisões do Supremo Tribunal, civil ou administrativo,
em matéria de incompetência, constituem a excepção à regra, devendo
ser oficiosamente acatadas pelos demais tribunais, sem necessidade
de serem os particulares a promover ou impulsionar a respectiva
execução.
Não houve contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal, o EPGA defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. Dos autos, bem como do despacho recorrido, ressuma a seguinte
matéria de facto:
Em 17/4/2001 o M.mo Juiz indeferiu liminarmente a petição inicial.
Os recorrentes interpuseram recurso para este STA.
Por acórdão de 30/4/2002 foi proferido acórdão neste STA, declarando este Tribunal incompetente em razão da hierarquia, referindo
ser competente para conhecer do recurso o TCA.
Os recorrentes foram notificados desta decisão por carta registada
de 06/05/2002.
Em 19/06/2002 o processo foi remetido oficiosamente para o Tribunal Tributário de 1a Instância da Guarda.
Em 12/07/2002, os recorrentes apresentaram um requerimento dirigido ao M.mo Juiz de 1a Instância, declarando, ”por mera cautela,
ainda que entenda desnecessário, que pretende que os autos sejam
remetidos ao TCA”.
O M.mo Juiz proferiu então o despacho, ora recorrido, no qual
indeferiu tal requerimento.
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3. É deste último despacho de indeferimento que vem interposto
o presente recurso.
Quid juris?
Importa desde já referir que o CPTA não entrara, à data, em vigor,
pelo que não teria nunca aplicação à hipótese dos autos.
Acresce dizer que, em matéria tributária, como é o caso dos autos,
rege o CPPT e não o CPTA.
E só em caso de omissão é que supletivamente seriam aplicadas
normas de organização e processo dos tribunais administrativos, como
estatui o art. 2o, al. c) do CPPT.
E daí também resulta que não ocorre a alegada inconstitucionalidade orgânica referida na conclusão 4a das alegações de recurso.
Fica assim apenas em causa saber se a remessa dos autos ao Tribunal
declarado hierarquicamente competente é oficiosa ou depende de
requerimento da parte (no caso, os recorrentes).
E, nesta última hipótese, que consequências de não ter sido pedida
tempestivamente a remessa ao tribunal declarado competente.
Pois bem.
Rege o art. 18.o do CPPT.
Dispõe o citado normativo:
”1. A decisão judicial da incompetência territorial implica a remessa
oficiosa do processo ao tribunal competente no prazo de 48 horas.
”2. Nos restantes casos de incompetência pode o interessado, no
prazo de 14 dias a contar da notificação da decisão que a declare,
requerer a remessa do processo ao tribunal competente.
(. . .).”
Esta disposição corresponde ao disposto no art. 47o do CPT.
Dela decorre com meridiana clareza que neste caso de incompetência absoluta do tribunal (incompetência em razão da hierarquia),
a remessa dos autos não é oficiosa.
Tem sim que ser requerida.
Num determinado prazo (14 dias, a contar da notificação da decisão
que a declare).
Já vimos que, na hipótese dos autos, e como decorre do probatório,
tal prazo não foi respeitado.
Ou seja, o pedido de remessa dos autos foi formulado muito para
além do aludido prazo de 14 dias.
Que consequências?
É também óbvio que, decorrido tal prazo de 14 dias sem que o
recorrente tenha solicitado a remessa dos autos ao tribunal competente, a consequência só pode ser uma: o trânsito em julgado da
decisão sob recurso.
Ou seja, e voltando de novo à hipótese dos autos, o trânsito em
julgado da decisão de 1a instância.
Por isso, bem andou o M.mo Juiz em indeferir o pedido (extemporâneo) de remessa dos autos ao TCA.
Em sentido análogo a este se decidiu já no acórdão deste STA
de 18/10/2000 (rec. n.o 25.007).
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pelos recorrentes, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo
Madureira — Ernâni Figueiredo.
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Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Oposição. Legalidade concreta da liquidação. Falta de fundamentação. Vício.
Doutrina que dimana da decisão:
A discussão da legalidade concreta da liquidação só é admissível, em sede de oposição, se o executado/oponente não
teve ao seu alcance meio judicial de impugnação ou recurso
contra o acto de liquidação. O acto carente de falta de
fundamentação não é nulo, mas meramente anulável.

Não tendo sido interposto recurso contencioso dessa decisão ficou
precludido o direito de discutir a legalidade da revogação do apoio
financeiro”.
A isto contrapõe o recorrente que o acto que determinou a emissão
do título é nulo por falta de fundamentação de facto e de direito.
Sem embargo de se afirmar, desde já, o acerto da decisão recorrida,
sempre se dirá que o acto, carente de falta de fundamentação de
facto e de direito, não é nulo mas meramente anulável e, assim sendo,
o título executivo não padece da nulidade que lhe vem assacada (v.
de arts. 133o e 135o do C.P.A.).
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Pimenta do Valle — Lúcio Barbosa.

Recurso n.o 83/03-30 em que são recorrente Nuno Augusto Batista,
recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator, o Ex.mo Juiz
Cons. Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Nuno Augusto Batista, inconformado com a sentença do Mo Juiz
do T.T. de 1a Instância de Bragança, que lhe julgou improcedente
a oposição que havia deduzido, daquela interpôs recurso para este
S.T.A., terminando as suas alegações com a formulação do seguinte
quadro conclusivo:
1 - O acto que serve de título executivo é nulo por falta de fundamentação de facto e de direito.
2 - O Dec.-Lei no 437/78, nos arts. 6o, n.os 1 e 2, não impõe que
os vícios de tal acto sejam apreciados pela via do recurso contencioso
do acto.
3 - Apenas exige que para sustar a execução é necessário juntar
certidão comprovativa da interposição de recurso de anulação.
4 - Sendo precisamente a oposição que a poderá anular com a
procedência da mesma e não uma decisão noutro processo administrativo que anule o acto.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Nos termos dos arts. 713o, no 6, e 726o do C.P.Civil, remete-se
para a matéria de facto fixada na decisão recorrida.
Na parte ora recorrida, considerou a sentença que a questão de
”saber se o apoio financeiro concedido foi ou não devidamente revogado é matéria que implica a discussão da legalidade da liquidação
em concreto.
Tal discussão apenas poderia ter lugar na oposição à execução
fiscal se o executado não tivesse ao seu alcance meio judicial de impugnar tal decisão. É o que decorria do artigo 286o, no 1, al. g),
do Código do Processo Tributário, a que corresponde hoje a alínea
h) do no 1 do arto 204o do Código do Procedimento e do Processo
Tributário.
Ora, nos termos do artigo 6o, no 3, do D.L. no 437/78, de 28 de
Dezembro, aquela decisão era passível de recurso contencioso.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Sentença de verificação e graduação de créditos. Omissão de
pronúncia. Nulidade.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Enferma do vício de limite de omissão de pronúncia sentença de verificação e graduação de créditos em que a
instância omite nesta última referência a alguns dos créditos exequendos.
2 — Como assim, é ela nula, nos termos do artigo 668o, n.o 1,
alínea d), do CPC.
Recurso no 100/03-30, em que são recorrente a Fazenda Pública e
recorrido Alberto Leal Silva Abreu, e de que foi Relator o Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
A Fazenda Pública recorre da sentença de verificação e graduação
de créditos de fls.29/30, do 1o Juízo do TT de 1.a Instância do Porto,
culminando a atinente alegação com as seguintes conclusões:
1 — A sentença sob recurso, ao graduar o crédito exequendo, não
procedeu, como devia, à graduação dos juros de mora respeitantes
ao mesmo crédito;
2 — Mostram-se assim violadas as disposições conjugadas dos artigos 822o, n.o 1, do CC, 8o do DL n.o 73/99, de 16.3, e 40o, n.o 4,
da LGT.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende que o recurso merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Como bem nota o EMMP, ”a conclusão 1.a das alegações de recurso
deve ser entendida (...) como alegação de omissão de pronúncia sobre
os juros de mora do crédito exequendo,”.
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A instância operou a seguinte graduação de créditos:
1o. Parte do crédito exequendo — o referente a IVA e juros
compensatórios;
2o. Os créditos do CRSS e juros de mora respectivos;
3o. A restante quantia exequenda — a que se reporta a dívidas
de coimas fiscais.
Ora, como realçado no douto parecer do Ministério Público, os
sobreditos juros ”mostram-se afirmados — e, como assim, pedidos a
fls. 2-5 da execução fiscal apensa”: são devidos juros de mora, nos
termos da alínea d) do n.o 1 do art. 1o do Decreto-Lei n.o 49 168,
de 5 de Agosto de 1969, sobre a quantia de 7 000$00 (sete mil escudos),
desde 02-09-98.
E, como se vê dos títulos executivos (cfr. certidões de fls. 2-5),
incluindo o do 3o apenso, tal quantia de esc. 7 000$00 respeita a
”despesas c/ papel, fotocópias, correio e outros encargos em processos
da DGCI”, constituindo ”quantia exequenda”, a par das provenientes
de coimas.
Acresce que no título executivo do 4o apenso se incluem ”juros
de mora” de IVA.
Ora, o M.mo Juiz de Direito a quo, no item 1o da graduação em
foco, apenas contemplou ”juros compensatórios” da dívida exequenda
de IVA.
E, no último patamar da graduação, apenas inseriu a quantia exequenda que ”se reporta a dívidas de coimas fiscais”, omitindo, pois,
referência às certificadas ”despesas c/ papel, fotocópias, correio e
outros encargos em processos da DGCI” e atinentes juros de mora
peticionados.
Temos, pois, que a instância não se debruçou, como devia, sobre
os referidos créditos exequendos, assim postergando o dever imposto
pelo n.o 2 do artigo 660o do Código de Processo Civil — o juiz deve
resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução
dada a outras - em consequência do que a decisão em foco se mostra
inquinada com o vício de limite da alínea d) do n.o 1 do artigo 668o
daquele compêndio adjectivo — omissão de pronúncia.
Termos em que se acorda conceder provimento ao recurso, anulando-se a sentença recorrida, baixando os autos à instância a fim
de ser proferida nova sentença de verificação e graduação de créditos
com integral acatamento do dever de pronúncia.
Não é devida tributação.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Impugnação judicial de emolumentos registrais. Extemporaneidade.

Doutrina que dimana da decisão:
Impugnação judicial de emolumentos registrais pagos em Novembro de 1990, Janeiro de 1992 e Agosto de 1996 deduzida
em 24 de Outubro de 2001 é manifestamente intempestiva,
face ao aplicável artigo 123o, n.o 1, do Código de Processo
Tributário.
Recurso no 105/03-30, em que são recorrente a GESTRES — Gestão
Estratégica Espírito Santo, S. A., recorrida a Fazenda Pública e
de que foi Relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
GESTRES-Gestão Estratégica Espírito Santo, SA, com sede na
Rua de São Bernardo, 62, em Lisboa, inconformada com a sentença
do 1o Juízo do TT de 1.a Instância de Lisboa que julgou improcedente
esta impugnação judicial, por ilegalidade da sua interposição, decorrente da caducidade do direito à dedução da acção, vem até nós,
rematando a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
1. O tribunal ad quem pode concluir que, uma vez que os emolumentos são ilegais, o que já é pacífico na jurisprudência, a sua
impugnação possa ocorrer em prazo razoável.
2. Pode, ainda, entender que o Estado não pode invocar normas
processuais relativas a prazos, uma vez que a presente impugnação
foi interposta antes da transposição da Directiva Comunitária para
o direito interno.
3. Pode, igualmente, suscitar o pedido de decisão prejudicial, ou
aguardar pela decisão do TJCE em matéria em tudo idêntica à dos
autos já suscitada por tribunal português.
4. Pode entender que os emolumentos são nulos porque feridos
de inconstitucionalidade e, consequentemente, pode(m) ser objecto
de impugnação a todo o tempo, nos termos do disposto no art.o 134o
do CPA, quando muito limitado pelo prazo de prescrição estabelecido
para as obrigações tributárias (art.o 48o da LGT).
Contra-alegando, a Fazenda Pública conclui:
I. Os emolumentos notariais e registrais não são impostos, mas,
sim, taxas e, como tal, não são inconstitucionais (cfr. Ac. do TC proc.o
567/2000, 3.a Secção);
II. As liquidações efectuadas com base em norma jurídica nacional
contrária a uma directiva comunitária não são nulas, mas meramente
anuláveis. É essa, aliás, a regra do direito português, na falta de norma
especial que expressamente venha cominar com a nulidade (art.o 135o
do CPA);
III. No direito português, o processo próprio para reagir contra
quaisquer actos de liquidação de receitas tributárias é o processo
de impugnação judicial;
IV. Tal processo deve ser intentado no prazo de 90 dias a contar
da data da liquidação (art.o 102o, n.o 1, do CPPT );
V. Se a directiva pode ser directa e imediatamente invocada pelos
particulares nas suas relações com o Estado, não faria qualquer sentido
negar-lhe esse efeito a nível da contagem dos prazos de impugnação;
VI. O prazo de 90 dias estabelecido pela legislação nacional não
é de tal modo exíguo que possa pôr em causa os princípios da equivalência e(ou) da efectividade.
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Assim sendo, deve manter-se a decisão recorrida, sendo, em consequência negado provimento ao recurso.
Também o distinto PGA entende que ”o julgado deve ser confirmado, nos termos da jurisprudência pacífica da Secção, citada na
sentença recorrida, e que, pela sua bondade, é de manter.”
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
A) No dia 08.XI.1990, no 17o Cartório Notarial de Lisboa, foi celebrada escritura pública de aumento do capital social da sociedade
impugnante, tendo esta pago, em 21.XI.1990, a título de emolumentos,
as quantias de esc. 5 459 390$00, pela inscrição de tal facto na 1.a
Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, e, ainda,
a de esc. 9 526 500$00, pelo respectivo registo no Registo Nacional
de Pessoas Colectivas;
B) No dia 26.XII.1991, no 17o Cartório Notarial de Lisboa, foi
celebrada escritura pública de aumento do capital social da sociedade
ora impugnante, tendo esta pago, em 20.1.1992, a título de emolumentos, as quantias de esc. 5 708 690$00, pela inscrição de tal facto
na 1.a Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, e,
ainda, a de esc. 9 451 500$00, pelo respectivo registo no Registo
Nacional de Pessoas Colectivas;
C) No dia 31.VII.1996, no 17o Cartório Notarial de Lisboa, foi
celebrada escritura pública de aumento do capital social da sociedade
ora impugnante, tendo esta pago, em 21.VIII.1996, a título de emolumentos, as quantias de esc. 954 123$00, pela inscrição de tal facto
na 1.a Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, e,
ainda, a de esc. 1 501 500$00, pelo respectivo registo no Registo
Nacional de Pessoas Colectivas;
D) A presente impugnação foi instaurada em 24 de Outubro de
2001.
Exposta a factualidade disponível, importa consignar que a questão
nuclear que este recurso jurisdicional per saltum nos coloca é a da
tempestividade da presente impugnação judicial.
A instância considerou-a extemporânea, por entender que tal procedimento está sujeito ao prazo de 90 dias previsto no artigo 123o
do CPT ( diploma aplicável à data das liquidações ora impugnadas),
correspondente ao art.o 102o, n.o 1, do CPPT, por isso que os vícios
de que, alegadamente, enferma o acto tributário — inconstitucionalidade e violação de direito comunitário — têm como sanção a mera
anulabilidade.
Para a impugnante/recorrente, ”a inconstitucionalidade da norma
implica a sua nulidade e, como tal, pode ser objecto de impugnação
a todo o tempo, nos termos do art.o 103o do CPA.”
Vejamos.
Sucintamente, a impugnante baseia o pedido de revogação do acto
de liquidação de emolumentos registrais na nulidade inerente à inconstitucionalidade material dos mesmos, por estes configurarem um
verdadeiro imposto, bem como na violação do direito comunitário — vide artigos 25o e segs. da p.i.
Pertinentemente, importa referir que, como se lê no acórdão desta
Secção de 31 de Outubro último, tirado no recurso n.o 26 392, ”não
prevendo a nossa Constituição uma sanção específica para a violação
das suas normas que obrigam a que os impostos sejam apenas criados
por lei da Assembleia da República ou decreto-lei do Governo emitido
a coberto de autorização legislativa parlamentar [arts. 103o, 2, e 165o,
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n.o 1, al. i)], hipótese a que se subsumirá a cobrança dos emolumentos
notariais a coberto da Tabela de Emolumentos do Notariado, aprovada
pelo DL n.o 397/83, de 21.XI, se entendidos os mesmos como tendo
a natureza de impostos, a reacção da Ordem Jurídica Constitucional
é, pois, a da sua nulidade.
Mas nulidade — precise-se — das normas que afrontam a Constituição. Questão absolutamente diferente é a da determinação dos
efeitos jurídicos que resultam da aplicação de norma inconstitucional.
Uma coisa é o sancionamento da norma inconstitucional com o estigma
da sua total improdutividade enquanto norma jurídica, o que vale
por dizer que essa norma não é constitucionalmente adequada para
estabelecer comandos juridicamente vinculantes, outra coisa diferente
é o sancionamento que a ordem jurídica pode estabelecer para a
aplicação de comandos constitucionalmente desconsiderados enquanto comandos jurídicos.”
(. . .).
”No domínio do direito administrativo, a sanção regra para os actos
administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis é a da anulabilidade, de acordo com o disposto
no art.o 135o do CPA. E isso porque o legislador entendeu que uma
tal sanção jurídica salvaguardava suficientemente os interesses postos
em causa com a violação de tais normas e princípios jurídicos. O
estigma da nulidade foi reservado apenas para as hipóteses por ele
consideradas como reclamantes de uma censura ou sancionamento
mais grave por parte da Ordem Jurídica, em função do tipo de interesses jurídicos ofendidos, assumindo-se, nesta perspectiva, como
uma sanção jurídica especial. E tal só acontece quando falta qualquer
dos elementos essenciais do acto administrativo ou quando é essa
a forma de invalidade cominada expressamente pela lei, conforme
se decreta no art.o 133o, n.o 1, do mesmo CPA, estando enunciadas
no seu n.o 2, a título de mero exemplo, hipóteses em que os actos
administrativos são, desde logo, sancionados pela lei com o ”castigo”
da nulidade.
Ora, o acto de liquidação dos emolumentos é, como está doutrinariamente adquirido, um acto de natureza administrativo-tributária, enquanto acto de aplicação de normas de direito público tributário por um órgão da administração do Estado.
Assim sendo, a regra de invalidade, para o caso desse acto ser
praticado com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis,
mesmo se de natureza constitucional, é a da anulabilidade. Consequentemente, ou seja, de acordo com o estabelecido para esta forma
de invalidade, ela carecerá de ser arguida pelos interessados e a sua
impugnação está sujeita a prazos de preclusão judicial.”
Destarte, mesmo admitindo-se que os emolumentos em causa têm
a natureza de impostos, jamais poderá sufragar-se a tese da recorrente
da impugnabilidade da atinente liquidação a todo o tempo.”
Neste contexto, tendo a impugnante procedido ao pagamento voluntário dos impugnados emolumentos registrais em 1990, 1991 e 1996,
a sua reacção contra o respectivo acto de liquidação teria, efectivamente, de ocorrer dentro do prazo estabelecido no artigo 123o,
n.o 1, do Código de Processo Tributário (então vigente), prazo esse
que se manteve no artigo 102o do CPPT.
Ora, a petição da presente impugnação judicial foi apresentada
em 24 de Outubro de 2001, data em que, patentemente, excedido
há muito estava tal prazo de noventa dias e, portanto, extinto o direito
de impugnação.
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Consequentemente, à face do nosso direito interno, a interposição
desta impugnação foi, claramente, ilegal.
”Sucede que a recorrida argumenta que o acto de liquidação de
emolumentos impugnado é violador do direito comunitário, concretamente, da proibição constante do artigo 10o da Directiva Comunitária 69/335/CEE, proibição que, conforme jurisprudência do TJCE,
é directamente invocável pelos particulares, perante os órgãos jurisdicionais nacionais (acórdão do TJCE, 6.a Secção, de 29.IX.1999,
Processo C56/98). Ainda segundo o TJCE ( acórdão de 25.VII.1991
- Theresa Emmott contra Minister for Social Welfare, Processo
C-208/90), o direito comunitário obsta a invocação, por parte das
autoridades competentes, de normas processuais nacionais relativas
a prazos, no âmbito de um pedido de particular perante os órgãos
jurisdicionais nacionais, enquanto esse Estado-membro não tiver
transposto correctamente as disposições dessa mesma Directiva para
a sua ordem jurídica interna.
Não se contesta ser licito aos particulares invocar o sobredito artigo
10o segundo o qual constitui obrigação dos Estados-membros suprimir
quaisquer impostos indirectos que apresentem características idênticas
às do imposto sobre entradas de capital — para impugnarem a legalidade da liquidação de emolumentos notariais sobre o acto de
celebração de uma escritura pública de redução e aumento de capital
e consequente alteração parcial do pacto social, em virtude de, há
muito, estar transcorrido o período para o Estado Português proceder
à sua transposição para o direito interno.
A aplicabilidade directa das directivas comunitárias, decorrente da
interpretação do artigo 249o do Tratado CE (anteriormente, 189o),
impõe-se directamente na ordem jurídica interna.
É que, em harmonia com o disposto no artigo 8o, n.o 3, da Constituição (redacção vigente na altura em que Portugal ficou constituído
na obrigação de transpor a dita directiva — 1 de Janeiro de 1986,
data da entrada em vigor do Acto de Adesão às Comunidades Europeias), as normas emanadas dos órgãos competentes das organizações
internacionais de que Portugal seja parte vigoram directamente na ordem
jurídica interna, desde que tal se encontre estabelecido nos respectivos
tratados constitutivos.
Deste princípio da recepção automática e directa de tal direito internacional decorre que este mesmo direito substitui o direito interno
que a ele se oponha.
Como assim, ”o que se passa é que o comando da directiva, uma
vez colocado em posição de poder ser invocado pelos particulares
contra o Estado-destinatário, passou a ter preferência ou preeminência
absoluta, na sua aplicação, sobre o direito interno que esteja em oposição com ela, ou seja, passa a derrogar o direito interno ao abrigo
do qual os emolumentos impugnados foram liquidados.
Deste modo, a liquidação dos emolumentos em desconformidade
com o direito comunitário faz inquinar o acto de ilegalidade, quer
à luz do direito comunitário, quer mesmo à luz do direito interno”
- citado aresto.
Pois bem, segundo o TJCE (acórdãos de 15.IX.1998 proferidos
nos processos C-231/96 e C-260/96 ), compete à ordem jurídica interna
de cada Estado-membro designar os órgãos jurisdicionais competentes
e regular as modalidades processuais das acções judiciais destinadas
a garantir a salvaguarda dos direitos que decorrem, para os cidadãos,
do direito comunitário, desde que, por um lado, essas modalidades não
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sejam menos favoráveis do que as acções análogas de natureza interna
(princípio da equivalência) e, por outro, não tornem praticamente impossível ou excessivamente difícil o exercício dos direitos conferidos pela
ordem jurídica comunitária (princípio da efectividade).
É sabido que o nosso direito interno estabelece para o exercício
do direito de acção de anulação de liquidação de qualquer tipo de
tributo, devidamente notificada ao contribuinte, o prazo geral de caducidade de noventa dias, a contar do termo do prazo de pagamento
voluntário, qualquer que seja a ilegalidade de que o mesmo enferme vide artigo 102o, n.o 1, al. a), do CPPT. Tal prazo é aplicável
qualquer que seja o fundamento da impugnação.
E não se vislumbra razão para conceder a contribuinte impugnante
de liquidação de emolumento notarial com fundamento em violação
de direito comunitário automaticamente recepcionado no direito interno prazo mais dilatado do que a legislação nacional fixa para a
impugnação de imposição tributária com fundamento em todas as
ilegalidades possíveis, mesmo as que se traduzam em afronta constitucional.
Ademais, tal prazo de noventa dias não torna praticamente impossível
ou excessivamente difícil o exercício dos direitos decorrentes da derrogação do direito interno pela Directiva 69/335/CEE, cuja publicação
no Jornal Oficial das Comunidades - de acordo com o disposto no
artigo 191 do Tratado da CE — o contribuinte, seu destinatário directo
(posto ela ser para ele fonte de direitos), não pode ignorar.
Do que vem de dizer-se resulta que permanece incólume a conclusão
a que acima chegámos quanto à caducidade do direito de impugnar
a liquidação dos emolumentos registrais em foco nestes autos.
Por tudo o exposto, acorda-se negar provimento ao recurso.
Custas pela Rct., com procuradoria de 50%.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Tutela judicial efectiva. Acção para reconhecimento de direito
ou interesse legítimo em matéria tributária. Meios processuais típicos. Emolumentos notariais. Alegada violação do
direito comunitário.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A acção para reconhecimento de direito ou interesse legítimo em matéria tributária prevista nos artigos 165o
do CPT e 145o do CPPT constitui meio complementar
dos demais e específicos meios contenciosos tributários
(impugnação judicial ou graciosa e pedido de revisão
da liquidação) facultados por lei ao contribuinte para
defesa judicial daqueles.
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2 — Estes meios são, por isso, os próprios, adequados e específicos à obtenção da eficaz e adequada defesa dos
direitos e interesses legítimos do contribuinte porventura
decorrentes de alegada ilegalidade de liquidação de emolumentos notariais decorrente de violação do direito
comunitário.

Recurso n.o 163/03, em que são recorrente a GESTIRETALHO — Gestão e Consultoria para a Distribuição a Retalho, S.A.,
e de que foi relator o Ex.mo Juiz Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a aliás douta sentença do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa, 2o Juízo, 1a Secção, que, julgando procedente
por provada a excepção dilatória de erro na forma de processo absolveu da instância de acção para o reconhecimento de direito o Director-Geral dos Registos e Notariado, dela interpôs recurso jurisdicional para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo a Autora Gestiretalho — Gestão e Consultadoria para Distribuição a Retalho, SA, nos autos convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
e, pugnando pela revogação do julgado, formulou, a final, as seguintes
conclusões:
1a — Os emolumentos em causa violam frontalmente o Direito Comunitário, designadamente, a Directiva 69/335/CEE.
2a — Os Estados membros encontram-se obrigados a proceder à restituição das quantias que cobrem em violação do direito comunitário;
3a — As ordens jurídicas nacionais dos Estados membros têm competência para disciplinar o regime processual das acções destinadas a
assegurar o reembolso das quantias cobradas em violação do direito
comunitário, no entanto, o regime processual dessas acções tem de garantir o efectivo respeito pela aplicação do direito comunitário;
4a — O TJCE tem considerado que, para as acções destinadas a obter
a restituição de uma quantia indevidamente cobrada pelo Estado em
violação do direito comunitário, são razoáveis e poderão ser aceites prazos
da ordem dos três e cinco anos.
5a — O prazo previsto na lei Portuguesa para a impugnação judicial
não permite uma aplicação efectiva do direito comunitário na situação
em apreço, caso se entenda que a violação do Direito Comunitário origina
uma mera anulabilidade;
6a — O ordenamento jurídico português já dispõe de um meio processual capaz de assegurar o respeito pelo princípio da efectividade do
Direito Comunitário: a acção para reconhecimento de um direito ou
interesse legítimo em matéria tributária, regulada no art. 165o do CPT.
7a — O emprego desta acção justifica-se plenamente em face do preceituado na referida norma, que dispõe que as acções ” podem ser propostas quando os restantes meios contenciosos (...) não assegurem a
tutela efectiva do direito ou interesse em causa”.
8a — A tutela judicial efectiva — direito constitucional consagrado nos
arts. 20o e 268o, n.o 4, da Constituição da República — determina o
direito da recorrente a obter a restituição da quantia que foi cobrada
em violação do Direito Comunitário.
9a — Quando a acção para reconhecimento de direito ou interesse
legítimo for o meio mais adequado para obter a tutela judicial efectiva,
esse meio pode ser utilizado ”sempre”, o que significa que pode ser

utilizado mesmo nos casos em que exista acto administrativo ou acto
tributário não impugnado no respectivo prazo.
10 a — O emprego da acção para o reconhecimento de direito ou
interesse legítimo em matéria tributária justifica-se plenamente na presente
acção e permite o respeito integral pelo princípio do primado e da efectividade do Direito Comunitário.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal Administrativo emitiu depois mui douto e bem fundamentado parecer opinando pela confirmação do impugnado julgado e
consequente improvimento do presente recurso, já de harmonia com
a jurisprudência deste Supremo Tribunal que convenientemente identifica, a saber acórdão de 24.05.2000, recurso n.o 24.184.
Colhidos os vistos legais e porque nada obsta, cumpre apreciar
e decidir.
Como vem de dizer-se, a sindicada sentença considerando verificada
a excepção dilatória de erro na forma do processo, suscitada pelo
Magistrado do Ministério Público junto do tribunal a quo - cfr. parecer
de fls. 60 a 63 -, deu acolhimento à tese de que a intentada acção
para reconhecimento de direito não era o meio judicial próprio e
adequado à eventual obtenção do efeito jurídico perseguido — condenação do ora Recorrido DGRN a restituir-lhe a importância de
1.544.100$00, acrescida de juros de lei vencidos desde 21.11.97, data
em que efectuou o correspondente pagamento dos emolumentos notariais que lhe haviam sido liquidados por ocasião de celebração de
uma escritura que titulou um aumento do seu capital social — cfr.
doc. n.o 1 ora junto a fls. 14 a 30 -, liquidação que, sustentara e
mantém, violava frontalmente o direito comunitário aplicável, pois
eram proibidos pelo art.o 10o n.o 1 al. c) da Directiva 69/335/CEE
do Conselho de 17 de Julho de 1969, Mais considerando, antes e
ao contrário do que alegara a Autora, que ”... em matéria tributária
fiscal, o processo comum para obter a anulação das liquidações de
receitas fiscais ou para fiscais é o processo de impugnação judicial regulado no art.o 99o e segts do CPPTributário”.
E que ”A acção para reconhecimento de um direito é de carácter
residual ou complementar.” (tal como se decidiu e doutrinou em acórdão do TCA de 16.03.99, em recurso que se identificou pelo n.o
1357/98, tudo nos termos da respectiva nota de rodapé da sindicada
sentença a fls. 66 dos autos.)
E já mediante convocação do disposto nos artigos 165o do CPT
e dos ora aplicáveis 102o e 145o do CPPT, acolhendo como boa,
razoável e insusceptível de consubstanciar violação quer do direito
comunitário aplicável, quer do direito constitucional nacional — art.o
268o da CRP — a fixação temporal em 90 dias do respectivo prazo
de impugnação judicial consagrada no dito art.o 102o do CPPT, Conclui-se que, ”A tutela jurisdicional efectiva dos direitos dos administrados
não é incompatível com as limitações próprias das ritologias processuais
adequadas a esses fins. (...)”.
E que ”... na situação em apreço havia um meio processual próprio
para obter a anulação das liquidações impugnadas: a impugnação judicial dessas liquidações.
Não o tendo feito oportunamente, não pode a V. Ex.a nesta fase
e sede queixar-se da falta de tutela jurisdicional. Essa tutela existia, só
que não foi usada tempestivamente, pelo que essas consequências desvantajosas dessa inércia devem ser suportadas pela A.”
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É contra o assim decidido que, nos termos das transcritas conclusões
do seu recurso jurisdicional, se insurge a Autora, ora Recorrente.
A questão jurídica colocada com o presente recurso é tão só a
de saber se, in casu, a Recorrente podia ou não, válida e eficazmente,
lançar mão do meio processual — acção para reconhecimento de direito
(cfr. arts. 165o do CPT e 145o do CPPT) — para reclamar em juízo
a restituição de emolumentos notariais que lhe foram liquidados e
pagou em 21.11.1997, pela celebração de escritura pública de aumento
de capital social, sendo certo que da respectiva liquidação não apresentou antes qualquer impugnação, reclamação ou pedido de revisão.
Ora, sobre ela, bem recentemente, em acórdão de 11 de Dezembro
p.p., tirado no processo n.o 1515/02-30, onde a controvérsia proposta
e dirimida era exactamente a mesma que aqui, de novo, se suscita,
já que o sentido do aí decidido era o mesmo do aqui impugnado
e eram também precisamente as mesmas as conclusões do respectivo
recurso jurisdicional, subscrito, aliás, pelo mesmo ilustre mandatário
judicial, já perante o disposto no art.o 8o, n.o 3, do Código Civil e
atento o disposto no art.o 705o do Código de Processo Civil, por
maioria de razão e sem necessidade de outros considerando, importa
aqui consagrar idêntica solução jurídica, Tanto mais que ela é, com
efeito, a que, sobre o ponto, a jurisprudência da 1a Secção deste
Supremo Tribunal vem acolhendo cfr. acórdãos de 27.06.2001, processo n.o 46.283, de 10.07.2001, processo n.o 47.462 e de 01.10.2002,
processo n.o 47.063 — como a que melhor e porventura mais adequada
interpretação confere ao disposto no art.o 69o, n.o 2, da LPTA já
perante o estabelecido no art.o 268o da Constituição da República,
E uma vez que também pela irrepreensibilidade constitucional do
subjacente entendimento — o de que a acção para reconhecimento de
direito prevista, inovadoramente para o direito administrativo, nos referidos art.o 69o e 70o da LPTA e depois consagrada também em sede
de direito tributário nos invocados arts. 165o do CPT e 145o do CPPT,
só logra campo de efectiva e porventura eficaz aplicação quando os
demais meios processuais postos por lei à disposição do administrado/contribuinte, designadamente os que a lei específica ou tipicamente
consagra, para a tutela efectiva de determinados direitos ou interesses
legalmente protegidos, se revelem porventura inadequados à perseguida
garantia constitucional da tutela judicial efectiva - se vem também pronunciando o Tribunal Constitucional — cfr., por todos, o acórdãos
n.o 435/98, de 16.07.98, in DR, II Série, de 10.12.98.
E se doutrinou também já nesta Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo que:
”Na lei reconhece-se a intenção de garantir ao interessado o pleno
acesso à justiça tributária para tutela efectiva dos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, de acordo com a directriz constitucional
dimanada do art.o 268o, n.o 5, da CR, na redacção da versão de 1989,
em vigor ao tempo da entrada em vigência do CPT, sem prejuízo pela
preferência pelos restantes meios contenciosos, entre os quais se contam
as impugnações judiciais e reclamações graciosas dos actos tributários,
quando adequadas, evitando-se a desnecessária duplicação de instrumentos processuais para obtenção do mesmo fim, a proclamada tutela
efectiva de direitos e interesses legítimos.
(. . .).
Ora, contra as ilegalidades da liquidação,... há meios procedimentais
típicos adequados de reacção, a impugnação judicial e a reclamação
graciosa, contemplados nos arts. 120o e segs. e 95o e segs. do CPT,
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que asseguram a mais completa e eficaz tutela dos direitos dos contribuintes a não pagarem impostos ilegais, na medida em que a respectiva
procedência anula o acto impugnado com eficácia retroactiva, obrigando
à restituição in integrum da situação hipotética verificada se não houvera
ilegalidade, de acordo com os limites do caso julgado, e conforme o
art. 145o do CPT, obrigando a Administração a providenciar no sentido
de conferir à decisão os seus efeitos práticos normais e impedindo-a,
de substituir o acto anulado por outro em que se verifiquem os vícios
que tenham determinado a anulação.
E mais. É pelo uso daqueles meios que o contribuinte, que consegue
fazer vingar a sua pretensão à anulação da liquidação, logra mais ampla,
eficaz e célere protecção na medida em que beneficia de regras específicas
de actuação positiva da Administração, que lhe garantem a execução
rápida decisão...” cfr. acórdão de 24.05.2000, processo n.o 24.194 e,
no mesmo sentido, também o acórdão de 06.10.99, processo n.o 23.747.
Em face do exposto importa também concluir que, in casu, os meios
judiciais típicos ou específicos previstos pela lei processual tributária,
a saber, a impugnação judicial, a reclamação graciosa e o pedido
de revisão da questionada liquidação dos emolumentos notariais liquidados e pagos pela Autora e ora Recorrente eram o instrumento
processual mais adequado à tutela judicial efectiva dos direitos e interesses que afirma terem sido postergados e daí que não mereça,
no ponto, qualquer reparo ou censura a sentença que assim entendeu.
Termos em que se acorda em negar provimento ao presente recurso
jurisdicional.
Custas pela Recorrente, fixando a procuradoria em 50%.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Impugnação judicial. Impostos pagos. Prescrição. Declaração
de prescrição no processo de impugnação. Pedido de restituição de imposto pago.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Pago o tributo, não mais há lugar à prescrição da obrigação tributária.
II — Impugnada a liquidação, não pode o juiz declarar a prescrição do imposto já pago.
III — Decidindo o juiz, com trânsito em julgado, e em processo
de impugnação em que se discute a legalidade do acto
tributário, que ocorre a prescrição da dívida tributária,
já paga, ordenando o arquivamento dos autos, por inutilidade superveniente da lide, não pode o impugnante,
que se conformou com o assim decidido, pedir posteriormente a restituição dos impostos que o Juiz declarou
prescritos.
16
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Recurso n.o 275/03-30. Recorrente: DARTLUSO — Indústria Lusitana de Artigos Domésticos, Lda. Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. DARTLUSO - Indústria Lusitana de Artigos Domésticos, Lda.,
com sede no Casal da Lameira, freguesia de Montalvo, concelho de
Constância, interpôs recurso contencioso do despacho proferido, por
delegação, pelo Subdirector-Geral do Departamento de Justiça Tributária da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, que lhe negou provimento a um recurso hierárquico, interposto de uma decisão
do chefe da repartição de finanças de Constância, que não lhe reconheceu o direito à restituição requerida pela recorrente da Contribuição Industrial, Grupo A, e do Imposto Extraordinário Sobre
Lucros, referentes ao ano de 1986, que lhe foram liquidados adicionalmente.
Alegou o seguinte:
Em Junho de 1990 impugnou judicialmente tal liquidação.
Pagou os impostos em causa em Agosto de 1990.
Em função da vigência da LGT, o M.mo Juiz do Tribunal Tributário
de Santarém julgou prescrita a dívida referente a tal liquidação, ordenando o arquivamento daqueles autos de impugnação por inutilidade superveniente da lide.
Posteriormente, e face a requerimento da recorrente, apresentado
naquele processo, o M.mo Juiz proferiu despacho, decidindo que, assistindo embora razão à recorrente, a questão não podia ser decidida
no processo de impugnação, mas antes perante requerimento a apresentar ao competente Chefe da Repartição de Finanças.
A recorrente apresentou então um requerimento perante tal chefe
de repartição, solicitando a restituição daqueles impostos.
Tal requerimento foi indeferido.
Foi interposto recurso hierárquico, que veio a ser indeferido.
É de tal decisão que interpõe recurso contencioso.
O M.mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Santarém
negou provimento a tal recurso.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
A sentença recorrida é nula, na medida em que não conheceu
e decidiu da questão que suscitada foi no recurso onde foi proferida,
ou seja, não conheceu da questão da inconstitucionalidade suscitada,
no sentido de que se deve e tem que entender ser inconstitucional
a interpretação do n.o 1 do art. 48o da LGT, no sentido que leva
a distinguir, no que respeita à prescrição, ter o contribuinte pago
ou não o imposto em causa, inconstitucionalidade consequência de
violação do princípio da confiança ínsito nos princípios básicos de
um estado de direito democrático, consagrado no art. 2o da CRP
e, ainda, por tal entendimento violar o disposto no art. 103o, n.o 3,
da CRP, inconstitucionalidades estas que atempadamente foram
arguidas.
A sentença recorrida, de qualquer forma e sempre, impõe-se ser
revogada, na medida em que nos termos e de harmonia com o disposto
no n.o 2 do art. 5o do DL 298/92, de 7/12, e do disposto também
no art. 48o, n.o 1, da LGT, com a correcta interpretação deste preceito,
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se impõe a devolução aos contribuintes, no caso concreto à ora recorrente, das contribuições e impostos por eles pagas e objecto de
impugnação pendente, contribuições e impostos esses que prescreveram ope legis, face ao disposto no citado preceito do n.o 2 do art.
5o do referido DL n. 298/92, de 7/12.
Deve assim o presente recurso ser julgado inteiramente procedente
e provado e, em consequência, revogar-se a sentença recorrida, e
substituir-se a mesma por acórdão que julgue procedente e provado
o recurso contencioso em que a dita sentença foi proferida, desta
forma se fazendo Justiça.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que o recurso não merece provimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto assente na decisão recorrida:
1. Com relação ao exercício de 1986 foram, adicionalmente, liquidados à recorrente Contribuição Industrial, Grupo A, e Imposto
Extraordinário sobre Lucros, nos montantes de, respectivamente,
211.314$00 e 17.610$00, no total de 228.924$00.
2. Em 18/6/90, visando as liquidações em apreço, a recorrente apresentou, na RF de Constância, p. i. de impugnação judicial, mais tendo,
a 7/8/90, procedido ao pagamento das importância indicadas em 1.
3. O competente processo de impugnação judicial foi, então, autuado neste Tribunal com o n. 84/98 e aí proferida, com data de
18/2/99, decisão intitulada ”Despacho - Prescrição”, que faz fls. 45/46
do processo a este apenso e aqui se tem por reproduzida, onde se
reconheceu e julgou ”verificada a prescrição resultante da liquidação
subjacente (. . .)” e se ordenou ”o arquivamento definitivo dos autos,
por inutilidade superveniente da lide”.
4. A decisão aludida em 3. foi notificada ao mandatário judicial
da impugnante (ora recorrente) em, pelo menos, 15/3/99, não tendo
sido interposto recurso.
5. Em 23/3/99, a impugnante formulou o requerimento de fls. 51
dos autos de impugnação judicial apensos, solicitando que fosse ordenada a restituição da importância que tinha pago, pretensão sobre
que recaiu o despacho de fls. 57 e segs. (desses mesmos autos), indeferindo o requerido.
6. O despacho identificado em 5. foi notificado ao mandatário judicial da impugnante (ora recorrente), pelo menos a 29/4/99, não
tendo sido objecto de recurso.
7. Com base no conteúdo deste despacho, em 28/5/99, a recorrente
apresentou na RF de Constância, e dirigido ao respectivo chefe, requerimento em que solicitava a passagem, em seu favor, do competente
título de anulação para lhe ser restituída a importância de 228.924$00
que, relativamente a Contribuição Industrial, Grupo A, e Imposto
Extraordinário sobre Lucros, lhe havia sido adicionalmente liquidada,
com referência ao ano de 1986.
8. O chefe da RF, por despacho datado de 16/2/2000, que faz fls.
24/25 do processo administrativo apendiculado, indeferiu o requerido,
”por falta de suporte legal”.
9. Do assim decidido, em 9/3/2000, apresentou o recorrente recurso
hierárquico, a que veio a ser negado provimento, mediante despacho
proferido em 26/9/2000, em delegação de competência (. . .) pelo Sr.
Sub director-geral da Direcção de Serviços de Justiça Tributária da
DGCI, o qual foi notificado à recorrente em 23/1/2001.
3. Na 1a conclusão das alegações de recurso, suscita a recorrente
a questão da nulidade da sentença.
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Nulidade que alegadamente consiste no facto da sentença não se
ter pronunciado sobre uma questão de constitucionalidade (no caso,
a violação dos arts. 2o e 103o, n.o 3, da CRP).
Não tem qualquer razão.
Escreveu-se na sentença, ora sob censura:
”Um apontamento final para apontar não vislumbrarmos neste entendimento (similar ao que esteve na base das decisões proferidas
pelas autoridades administrativas) qualquer desconformidade com os
preceitos constitucionais, maxime, os vertidos nos arts. 2o (princípio
da confiança) e 103o, n.o 3, da CRP”.
É pois patente que houve pronúncia do M.mo Juiz sobre tal questão
de alegada inconstitucionalidade.
Não tem, pois, razão a recorrente.
E que dizer da segunda questão, segundo a qual a prescrição ope
legis dos impostos em apreço implica a devolução das quantias em
causa, adicionalmente liquidadas e pagas pela recorrente? Pois bem.
Não importa saber se ocorreu ou não prescrição ”ope legis” das
contribuições referidas, em função dos textos legais referidos pela
recorrente.
Na verdade, o M.mo Juiz decidiu expressamente ter ocorrido tal
prescrição.
Mal é certo.
Na verdade, a prescrição não podia ocorrer pela simples razão
de que o imposto estava pago.
Mas esta decisão transitou em julgado.
Porém, tal decisão não tem quaisquer consequências, como veremos
depois.
Na verdade, o Mm. Juiz decidiu haver, em consequência da prescrição, que declarou, inutilidade superveniente da lide.
E desta decisão não houve recurso.
Que consequências daquela decisão do M.mo Juiz ao reconhecer
a prescrição das dívidas impugnadas?
Nenhumas, como dissemos.
De uma tal declaração (de prescrição) não resulta qualquer direito
para o recorrente. Que aliás o M.mo Juiz não lhe reconheceu nessa
decisão (proferida no processo de impugnação) em que ordenou o
arquivamento dos autos, subsequente à decidida prescrição.
O que estava em causa na impugnação era a pretensa ilegalidade
dessas dívidas.
E o M.mo Juiz não conheceu de tal alegada ilegalidade, sustentando
que as dívidas estavam prescritas.
Prescrição que, como bem nota o EPGA, tem a ver com a eficácia
do acto tributário e não com a sua legalidade.
Só que, pago o imposto, deixou de haver qualquer dívida.
E a prescrição tem a ver com a dívida, como resulta do teor literal
do art. 48o, n.o 1, da LGT (”as dívidas tributárias prescrevem. . .”).
A ilegalidade do imposto, suscitada no processo de impugnação,
ela sim dando direito à anulação do mesmo, se inquinada a liquidação
de vício que afectasse a sua validade, não foi declarada.
É certo que o Mm. Juiz declarou prescrita a dívida tributária.
Mal, como se disse.
Mas daí extraiu uma conclusão que impediu a recorrente de discutir
a legalidade dessa liquidação, ao decretar a inutilidade da lide.
Impunha-se que a recorrente interpusesse recurso de tal decisão,
que lhe era obviamente lesiva.
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A declaração da prescrição da dívida tributária é anódina, já que
os tributos haviam sido pagos.
Ou seja, e como se disse, não havia dívida.
Ora, a restituição dos impostos só poderia ocorrer por força da
invocada ilegalidade das liquidações, que o Sr. Juiz não conheceu
no pertinente processo de impugnação judicial.
Decisão que, como resulta do probatório, transitou em julgado.
Não há assim qualquer violação do disposto no art. 48o, n.o 1,
da LGT nem do n.o 2 do art. 5o do DL n. 398/98, de 17/12 (e não
DL n. 298/92, de 7/12, como refere o recorrente).
A pretensão da recorrente não logra pois êxito.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo
Madureira — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Recurso n.o 675/02, em que são recorrente José Manuel dos Reis
Monteiro de Sá, e recorrida a Fazenda Pública, e de que foi Relator
o Ex,mo Juiz Cons.o Dr. Ernâni Figueiredo.
Acordam em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Veio José Manuel dos Reis Monteiro de Sá, requerer a aclaração
do acórdão deste tribunal a fim de ficar a saber quais os factos que
o STA considerou instrumentais ou não essenciais para a resolução
do litígio ou dados colaterais ao facto essencial.
Pronunciou-se a recorrida FaPa a sustentar a manutenção do
acórdão.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto é de parecer que resulta claro
da leitura do acórdão de fls. 202 e segs. que ”factos instrumentais”
ou ”dados colaterais” ao facto essencial, são as circunstâncias descritas
no probatório do acórdão da 2.a instância, nomeadamente de fls. 171
a 173, pelo que o requerimento deve ser indeferido.
Decidindo.
O aresto aclarando definiu claramente a matéria questionada pelo
requerente logo quando enuncia a pretensão, que era então a do
recorrente, no passo em que faz referência ao aditamento feito ao
probatório pelo tribunal recorrido da factualidade manifestada no auto
de notícia levantado ao recorrente.
Depois enunciou que o recorrente só teria razão se o tribunal recorrido se tivesse abalançado a conhecer e a fixar oficiosamente factos
que importassem questões fundamentais, as que sendo essenciais para
a resolução do litígio, têm em regra de ser suscitadas pelas partes.
E prosseguiu a afirmar que tal não ocorreu, pois o material recolhido
para o probatório pela 2.a instância limita-se a dados colaterais ao facto
essencial em causa no processo - a transmissão a título gratuito sobre
que incide o imposto liquidado -, comportando-se as respectivas questões
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como coadjuvantes da resolução da questão que o facto essencial
desencadeou.
E concluiu: são, assim, questões instrumentais, que podem, em regra,
ser suscitadas ex officio, que o juiz pode conhecer na medida em que
lhe é permitido saber da correspondente questão fundamental.
Assim, todo este contexto denota que o material recolhido para
o probatório pela 2a instância prenunciado pelo próprio recorrente é
o que se reporta a questões instrumentais, de que o tribunal não estava
impedido de conhecer. Com toda a clareza, sem dúvida ou incerteza
que ficasse ao leitor avisado.
Deste modo, a pretensão não cabe no objecto do dispositivo da
aclaração da decisão, previsto nos arts. 669o, 716o e 732o do CPC,
cujos objectivos são esclarecer qualquer obscuridade ou ambiguidade
real que o acordão contivesse, como resulta logo da letra do art.
669o, n.o 1, al. a) (1).
Por tudo, vai indeferido o requerido a fls. 207/209.
Custas pela requerente, com taxa de justiça em 75 e.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Ernâni Figueiredo (relator) — Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Execuções fiscais. Reversão. Responsabilidade subsidiária dos
gerentes. Culpa em abstracto. Padrão.
Doutrina que dimana da decisão:
Na responsabilidade subsidiária dos gerentes prevista no art.
13o do CPT, é de reportar o padrão da culpa em abstracto
ao modelo do bom pai de família, tal como se consigna
no art. 487o, n.o 2, do CCivil. Só que no desenvolvimento
e aplicação do critério normativo desse padrão de culpa
à situação concreta haverá que particularizar o modelo de
homem-tipo, moldando-o pela veste de um gerente competente e criterioso.
Recurso n.o 1209/02-30. Recorrente: Luís Vinício da Silva Resende;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Dr. Conso Ernâni
Figueiredo.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
Inconformado com o acórdão do TCA que negou provimento ao
recurso por si interposto da sentença do TT de 1.a Instância de Lisboa,
que havia julgado parcialmente improcedente a oposição à execução
fiscal que contra si reverteu e em que foi inicial executada Acedel(1) Cf. Alberto dos Reis, CPC Anotado, V, p. 151.

ta — Aços Especiais, L.da por dívidas de contribuição à Segurança
Social e por dívidas de IVA e IRS dos anos de 1990 e 1991, veio
Luís Vinício da Silva Resende, recorrer concluindo a sustentar que:
- o acórdão recorrido ao considerar que o Rte. tem legitimidade
para a execução fiscal na parte aqui. em questão, por não se haver
demonstrado que ele tenha observado o zelo que no caso se lhe impunha, conhece de matéria que não podia conhecer utilizando um
facto que não resulta provado, nunca foi discutido e a sua simples
invocação - para fundamentar uma decisão judicial - é geradora de
nulidade nos termos e para os efeitos previstos nos arts. 125o do
CPPT e 683o, n.o 1, al. d), do CPC;
- o acórdão recorrido ao referir que o art. 13o do CPT veio estabelecer uma presunção de culpa do gerente, afere em abstracto,
tendo como padrão o zelo do bonus pater familiae colocado na veste
de um gerente competente e criterioso e não na veste de um homem
médio, dotado de uma sagacidade normal e em função da experiência
comum desvirtuando desta forma o conceito tradicional contido no
art. 487o n.o 2, do CCiv.;
- o Rte. tentou manter em laboração a empresa devedora originária
através de créditos que obteve na banca e da contratação de pessoal
especializado, tentando igualmente manter os respectivos postos de
trabalho;
- os valores retidos pela sociedade executada e não entregues ao
Estado, foram aplicados no pagamento de dívidas directamente relacionadas com a manutenção da laboração da sociedade, designadamente com o pagamento de salários aos trabalhadores e de IVA
para desalfandegamento de mercadorias adquiridas;
- a culpa dos gerentes na insuficiência do património social deve
ser aferida pela diligência de “um bom pai de família” nos termos
do art. 487o n.o 2, do CCiv., pelo que o Rte. ainda que tenha feito
uma errada avaliação das capacidades da empresa, tal não configura
nem consubstancia uma actuação culposa;
- o Rte. optou por liquidar os vencimentos dos trabalhadores (dando
cumprimento a uma norma constitucional e a liquidação de um crédito
dotado de força constitucional) e os impostos necessários à continuidade da actividade, sendo que a opção então tomada, afasta por
si só, os valores negativos inerentes à culpa, pelo que no conceito
de gestor médio, colocado na mesma situação do agente e em função
da experiência comum, certamente actuaria da mesma forma que
actuou o recorrente;
- da prova vertida nos autos outra conclusão não se pode alcançar
que não seja que o Rte. conseguiu fazer prova de que não foi por
culpa sua que o património da sociedade originariamente executada
se tornou insuficiente para satisfação dos créditos fiscais o que nos
termos do art. 13o do CPT afasta a presunção inerente à responsabilidade subsidiária que impendia sobre o recorrente a qual deve
ser considerada ilidida;
- ilidida tal presunção deixam de se encontrar reunidos os pressupostos do direito de reversão de onde se conclui que o recorrente
é parte ilegítima na presente execução nos termos dos arts. 286o do
CPT e 204o do CPPT;
- a sentença recorrida violou entre outros o disposto nos arts. 13o/1,
286o, n.o 1, al. b), do CPT, 125o do CPPT, 483o e seguintes do CCiv.
e 686o, n.o 1 al. c), do CPC disposições legais que devem ser in-
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terpretadas e aplicadas com o sentido e alcance das precedentes
conclusões.
Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do MoPo, tendo vista no processo, não se
pronunciou.
O acórdão recorrido entendeu que o oponente gozava de legitimidade para a execução fiscal a que se tinha oposto, uma vez que
não resultou da prova que ele não tivesse tido culpa na situação
de insuficiência do património da sociedade executada para pagamento das dívidas exequendas. 0 Rte. não conseguiu ver revertida
a seu favor toda a factualidade por si alegada, pois que não se provou
que ele tivesse cumprido diligentemente todas as disposições legais
destinadas à protecção dos credores da sociedade, razão pela qual
não podia ver ilidida a presunção legal de culpa que impendia sobre
si, em face do regime do art. 13o do CPT.
Cumpre decidir.
Face à não impugnação e a não haver lugar à alteração da matéria
de facto fixada no tribunal de l.a instância, dá-se a mesma como assente
por efeito da remissão imposta nos arts. 713o n.o 6, 726o, 749o e
762o, n.o 1, do CPC.
Em primeira linha o recorrente veio arguir nulidade, prevista nos
arts, 125o do CPPT e 683o, n.o 1, al. d deverá referir-se ao art. 668o/1/d
do CPC, da decisão recorrida, consistente em pronúncia sobre questão
(não haver o recorrente demonstrado ter observado o zelo que se
lhe impunha no caso) não discutida, nem provada nos autos.
Certamente que o aresto recorrido se decidiu desfavoravelmente
ao recorrente por não se haver demonstrado que ele tenha observado
o zelo que no caso se lhe impunha com vista a evitar a situação de
insuficiência do património da sociedade executada para a satisfação
das dívidas em causa, mas tal juízo sobre factos de nenhum modo
representa extrapolação da questão em apreciação, a da culpa do
recorrente, gerente da sociedade, na insuficiência do património desta
para a satisfação de créditos fiscais, e cuja responsabilidade subsidiária
abrigada no art. 13o do CPT se discute.
Pois aquele conceito de culpa, na modalidade de negligência, abrange, necessariamente e sem que qualquer dúvida se levante, a culpa
como deficiência da vontade, onde cabe, também sem dúvida pertinente, a falta de zelo tratada no acórdão (1).
Daí, que improceda a arguição de nulidade.
Quanto ao fundo, não se justifica a reprovação que o recorrente
aplica ao padrão usado no acórdão recorrido para aferição do grau
de culpado agente, porquanto a peça foi explícita em reportar a respectiva exigência ao modelo do bom pai de família (fls. 141 v. dos
autos), tal como se consigna no art. 487o, n.o 2, do CCivil. Só que
no desenvolvimento e aplicação do critério normativo da culpa em
abstracto à situação concreta da responsabilidade subsidiária de um
gerente por dívidas fiscais haveria que particularizar o modelo de homem - tipo, como o aresto se propôs, moldando-o pela veste de um
gerente competente e criterioso.
Não se vê nessa tomada de posição, tantas vezes adoptada, por
exemplo, na responsabilidade civil em acidentes causados por veículos,
em que o reporte se faz à figura do condutor prudente, qualquer in(1) Cf, quanto à noção de mera culpa ou negligência, de João Varela, Das obrigações
em Geral, 7a ed. I, p 570.
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fracção à norma que privilegiou o bom pai de família como modelo
de aferição da conduta culposa, tanto mais que a própria norma manda
atender na aplicação do critério às circunstâncias de cada caso, participando destas, obviamente, as propriedades do agente.
A fim de ilidir a presunção da sua culpa na insuficiência do património social da executada a recorrente elencou factos que são de
considerar na medida em que se inscrevam no âmbito da fixação
operada no probatório ( itens n.os 13 e 14 a fls. 104/105 dos autos).
Postos perante eles as instâncias, designadamente a primeira, foram
judiciosas na fundamentação e conclusão de que os mesmos não afastavam a presunção da culpa de gerente, não havendo mais que confirmar o decidido, remetendo para os seus fundamentos, apenas acrescentando que se é conduta de acordo com a Constituição dar satisfação
ao direito aos salários de trabalhadores, outrossim o é solver impostos
( nestes se incluindo as contribuições à Segurança Social pese embora
o seu regime jurídico especial ) liquidados ao abrigo do princípio
da legalidade da tributação consagrado no art. 103o, n.o 2, da CR.
Sendo, porventura, menos avisado optar pela primeira numa situação em que a alternativa se oferecesse como necessária (o que
não vem provado, mas tão só que valores relativos à dívida exequenda
foram retidos e não entregues ao Estado, sendo aplicados a pagar
também salários) uma vez que da mesma resultavam claras implicações
de ordem penal fiscal.
Destarte, o recorrente não conseguiu afastar a presunção de culpa
na insuficiência do património social da executada para satisfazer
as dívidas exequendas, que resultava do art. 13o, n.o 1, do CPT, pelo
que decai a sua pretensão a ser considerada ilegítima a sua posição
na execução fiscal em apreço.
Termos em que se nega provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente, com procuradoria em 50 %.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Ernâni Figueiredo (relator) — Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Recurso n.o 1238/02. Recorrente: Xavier Assis Monteiro Almeida;
Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. António
Pimpão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributarío
do Supremo Tribunal Administrativo:
1o Relatório:
Com fundamento em não exercer actividade sujeita a IVA no ano
de 1997, pois deixou de a exercer em finais de 1993, continuando
a exercê-la em seu nome outra pessoa, o executado XAVIER ASSIS
MONTEIRO ALMEIDA, residente na Rua de Ringe, Vila das Aves,
Santo Tirso, deduziu oposição com base na sua ilegitimidade para
pagar a dívida exequenda de IVA do ano de 1997.
Por sentença de fls. 112 e seguintes, o 1o Juízo do Tribunal Tributário do Porto julgou a oposição improcedente, por ter entendido
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que, apesar de não ter exercido actividade no ano de 1997, não entregou a declaração de cessação de actividade que exerceu até finais
de 93 ou princípios de 94, pelo que o estabelecimento continuou
a funcionar em seu nome, embora explorado por Agostinho Monteiro.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu o oponente
para este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 123 e
seguintes, nas quais concluiu que foi o Agostinho que continuou a
explorar o estabelecimento por meio de uma conduta abusiva e criminosa; que não teve exercício efectivo de actividades sujeita a IVA
no ano de 1997; que tinha deixado de praticar actos relacionados
com a actividade determinante da tributação e que há mais de quatro
anos que não era possuidor do estabelecimento.
Não houve contra-alegações nem foi emitido parecer pelo MoPo.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir a questão de saber se
a decisão recorrida deve ser confirmada ou reformada, sendo certo
que vêm dados como provados os seguintes factos:
- a dívida exequenda diz respeito a IVA do ano de 1997;
- tal dívida respeita à exploraão de um estabelecimento que se
dedicava à indústria de confecção de vestuário;
- foi o recorrente quem se colectou, em nome individual, para
exercer essa actividade;
- fê-lo a pedido do seu tio, a testemunha Agostinho de Lima
Monteiro;
- o recorrente explorou o estabelecimento até finais de 1993, princípios de 1994;
- a partir dessa altura o estabelecimento passou a ser exploração
pelo Agostinho Monteiro;
- aquando do afastamento do recorrente, este não entregou a declaração de cessação da actividade;
- o recorrente foi citado para a execução em 27.11.00.
2o Fundamentos:
Em primeiro lugar importa determinar se este STA é competente,
o que somente acontece se o recurso versar matéria exclusivamente
de direito, pois se versar matéria de facto é competente o TCA
[artos 32o, no 1, al. b), e 42o, no 1, al. a), do ETAF)].
Ora, na conclusão A) o recorrente alude à conduta abusiva e ilegal
do Agostinho, que continuou a explorar o estabelecimento. Na conclusão B) alude-se ao exercício efectivo da actividade. Na conclusão D), a recorrente diz que há mais de quatro anos que não era
possuidor.
Estas conclusões contêm matéria de facto, pelo que competente
para conhecer do recurso é o T.C.A.
3a Decisão:
Nestes termos, acorda-se em declarar o STA incompetente em razão
da hierarquia, sendo competente o TCA, para onde o recorrente pode
pedir a remessa do processo.
Custas pelo recorrente, com 75 E de taxa de justiça e metade
de procuradoria.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — António José Pimpão (relator, por
vencimento) — Ernani Figueiredo — Almeida Lopes (vencido nos termos do voto anexo, pelo que concederia provimento ao recurso).
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Declaração de voto
Pelo contrário, o tribunal de 1a instância entendeu que o responsável
pelo IVA de 1997 era o recorrente, por não ter entregado ao Fisco
a declaração de cessação de actividade, pelo que o negócio continuou
a ser exercido em seu nome, ainda que pelo Agostinho Monteiro.
Isto é, para o M.mo Juiz a quo é responsável aquela pessoa em nome
de quem foi feito o negócio, ainda que essa pessoa já não exercesse
actividade em 1997. É irrelevante o facto de ser, na verdade, o Agostinho Monteiro a exercer a actividade.
Isto é, o M.mo Juiz a quo seguiu um critério formal: é responsável
aquela pessoa que figurar nas facturas.
Cremos que a razão está do lado do recorrente, pois o direito
fiscal procura a verdade material e não a verdade formal.
Nos termos do arto 2o do CIVA estabelece-se a incidência pessoal
do IVA. De acordo com a al. a), são sujeitos passivos de IVA AS
PESSOAS SINGULARES OU COLECTIVAS QUE (...) EXERÇAM ACTIVIDADES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Logo, paga quem exerce e não em nome de quem é exercida uma
actividade. É a realidade económica que está aqui em causa.
É certo que o arto 32o do CIVA diz que no caso de cessação
de actividade, deve o sujeito passivo, no prazo de 30 dias a contar
da data da cessação, e entregar a respectiva declaração na repartição
de finanças competente. Porém, se não entregar essa declaração, tal
acarreta, apenas, responsabilidade contra-ordenacional, nos termos
do arto 99o, no 2, do CIVA.
O fundamento da tributação de quem exerce e não daquele em
nome de quem a actividade é exercida está no facto de o direito
fiscal se preocupar com as realidades económicas e não com as formas
jurídicas. Nos termos do arto 4o, no 1, da Lei Geral Tributária, os
impostos assentam essencialmente na CAPACIDADE CONTRIBUTIVA REVELADA ATRAVÉS DO RENDIMENTO OU DA SUA
UTILIZAÇÃO E DO PATRIMÓNIO. No IVA, quem utiliza o rendimento é quem exerce a actividade.
Nos termos do arto 5o, no 2, da LGT, a tributação respeita o princípio
da verdade material, e não da verdade formal.
De acordo com o arto 11o, no 3, da LGT, persistindo dúvida sobre
o sentido das normas de incidência a aplicar, DEVE ENTENDER-SE
À SUBSTÂNCIA ECONÓMICA DOS FACTOS TRIBUTÁRIOS.
Todas estas normas nos mostram que quem deve pagar é quem
exerce e não quem se esqueceu de entregar a declaração de cessação
da actividade.
Como se vê pela matéria de facto que foi dada como provada,
a partir de finais de 1993 ou princípios de 1994 o estabelecimento
passou a ser explorado pelo Agostinho Monteiro. Logo, é este o responsável pelo imposto sobre o volume de negócios que foi feito, pelo
que o recorrente é parte ilegítima no processo de execução fiscal.
É irrelevante o facto de o nome do recorrente figurar nas facturas,
pois a factura não constitui se não o suporta do direito à dedução
do imposto. A factura destina-se a permitir a identificação da operação
que dá direito à Deducação.
José Joaquim Almeida Lopes.
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Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
IRC. Correcções. Relações especiais. Ónus da prova.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Nos termos do disposto no art.o 57o do CIRC, a Administração Fiscal pode proceder a correcções ao lucro
tributável declarado desde que existam relações especiais
entre o contribuinte e outra empresa que levou ao estabelecimento de condições diferentes das que se fixariam
entre pessoas independentes.
2 — Compete à Fazenda Pública o ónus da prova da existência
dessas relações especiais, bem como os termos em que
normalmente decorrem operações da mesma natureza entre pessoas independentes e em idênticas circunstâncias,
devendo o acto ser anulado se tal prova não for feita.
Recurso n.o 1508/02-30, em que são recorrente o Secretário de Estado
dos Assuntos Fiscais, recorrida Triunfo Internacional — Sociedade
de Têxteis Confecções, L.da, e de que foi relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Pimenta do Vale.
Acordam em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do Supremos Tribunal Administrativo:
1 - O Exm.mo Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
não se conformando com o acórdão do Tribunal Central Administrativo que concedeu provimento ao recurso contencioso de anulação
do seu despacho que indeferiu o recurso hierárquico interposto pela
Triunfo Internacional — Sociedade de Têxteis Confecções, Lda., nos
termos do arto 112o do CIRC e relativo a correcções efectuadas à
matéria colectável do ano de 1994, vem interpor o presente recurso,
formulando as seguintes conclusões:
1) A dúvida sobre a existência de relações especiais (veja-se a
estrutura e a lógica de grupo, de resto expressamente reconhecida
pela então recorrente) viola o disposto nos arts. 486o e 488o do CSC;
2) Não foi devidamente sopesado: O estabelecimento de uma ampla
prática concertada de condições diferentes (vejam-se as relações com
a associada na Turquia, com empresa holding e com um agente alemão;
- o apuramento de lucro diverso (v. g. tanto a prática de refacturação
sucessiva como as condições/preço de venda exclusiva a empresas
do grupo no mercado externo);
- que tornam legítima e absolutamente procedentes as correcções
efectuadas face ao direito constituído arto 57o do CIRC e também
improcedente a invocação do vício de violação da lei;
- de que aquelas não padecem pois, o acto recorrido assenta numa
correcta valoração dos pressupostos que legitimaram tais correcções,
das quais inequivocamente resultam tanto relações especiais como
o estabelecimento claro e efectivo de condições diferentes das que
o seriam em regime de plena concorrência, essa sim, ocasionadora
do apuramento de lucro diverso do que seria obtido;
- razões que, no seu conjunto, evidenciam que o douto acórdão
assenta em clara violação da lei, erro nos pressupostos e omissão

de pronúncia quanto a factos relevantes, caracterizadores da conduta
e da intenção da Fábrica Triunfo e reveladores da intencionalidade
específica com que se moveu;
- razões pelas quais deverá o douto acórdão recorrido ser revogado,
por manifesta ilegalidade por verificação dos vícios que se lhe
apontam.
3) Não deu o Douto Acórdão recorrido relevo à responsabilidade
do grupo integrador do Recorrente contencioso na organização, dolosa, nos termos do disposto no arto 253o do Cod. Civil, de uma
estrutura de mercado fechado e na base de dominações/dependências
que eliminam a possibilidade de comparação com preços de livre
concorrência, e
4) Beneficiou o Grupo responsável pela organização dolosa em
prejuízo do Recorrente contencioso e da economia nacional.
5) Termos pelos quais, e com o douto suprimento de VV. Ex.as,
enferma o douto acórdão recorrido dos vícios que lhe são apontados,
deve o acórdão recorrido ser revogado, sendo concedido provimento
ao presente recurso e mantendo-se o despacho recorrido, com todas
as consequências legais.
A recorrida contra-alegou, formulando as conclusões que constam
de fls. 703 a 707.
Aberta vista ao MP, decorreu o prazo a que alude o arto 289o
do CPPT sem que tivesse sido emitido parecer (arto 22o do CPPT).
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 - O acórdão recorrido fixou a seguinte matéria de facto:
1) A recorrente apresentou a Declaração de Rendimentos Mod.
22 relativa ao exercício de 1994, dentro do prazo legal, tendo apurado
um lucro tributável de 66.143.433$00 (cfr. doc. no 1 junto com a p.i.);
2) Na sequência de exame à escrita da recorrente, realizada pela
Direcção de Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária (SPIT)
no período compreendido entre 8/10/97 a 15/1/98, foi proposta e efectuada, ao abrigo do arto 57o do CIRC, uma correcção daquela declaração, de natureza quantitativa, no montante de 375.542.584$00,
que a Administração Fiscal fez acrescer ao lucro do exercício ao abrigo
do arto 57o do CIRC, com base no acréscimo de 10% na margem
de lucro praticada pela recorrente na venda de produtos às empresas
do Grupo, conforme melhor consta do mapa de apuramento mod.
DC 22 e do relatório elaborado pelo SPIT, que nessa parte aqui
se dá por integralmente reproduzido (cfr. doc. no 3 junto com a p.i.);
3) De acordo com esse relatório, a aludida correcção baseou-se,
em síntese, no facto de existirem relações especiais entre a aqui recorrente e as suas clientes no mercado externo (a Triumph Intertrade
AG e Triumph Internacional Spiessohfer & Braun) relações essas
que levaram ao estabelecimento de condições diferentes das que se
estabeleceriam entre empresas independentes, como resulta da existência de duas tabelas de preços para cada exercício uma para o
mercado interno e outra para o mercado externo pelo que produtos
exactamente iguais são vendidos no mercado nacional a preços muito
mais elevados do que às duas empresas do grupo no mercado externo,
cifrando-se as margens brutas respectivamente em 45% e 10%, o
que levou a SPIT a considerar que ”Concretizando e quantificando
a situação exposta, pensámos que a margem de lucro praticada pela
Triunfo na venda dos produtos às empresas do grupo não é razoável,
pelo que comparando as margens evidenciadas nas nossas amostras,
seria de aplicar à totalidade das vendas de cada exercício, um acréscimo
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(. . .) de pelo menos 10%” e a concluir pela verificação dos pressupostos para a aplicação do disposto no arto 57o do CIRC;
4) A ora recorrente foi notificada dessa correcção ao lucro tributável
reportado ao exercício de 1994 pelo ofício no 15926, de 18/7/98, da
DDF de Lisboa, bem como direito de interpor recurso hierárquico
dessa decisão para o Ministro das Finanças, nos termos do arto 112o
do CIRC (cfr. doc. no 2 junto com a p.i. e processo apenso);
5) Na sequência dessa notificação, a ora recorrente interpôs, em
28/7/98, recurso hierárquico ao abrigo do arto 112o do CIRC, nos
termos que constam do doc. no 4 junto com a p.i. e cujo teor integral
aqui se dá por reproduzido;
6) Esse recurso hierárquico mereceu, em 25/9/98, o seguinte despacho de S. Ex.a o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais: ”Concordo, pelo que indefiro o recurso pelas razões expostas na informação” (cfr. doc. no 5 junto com a p.i. e processo apenso);
7) A informação aludida nesse despacho é do seguinte teor:
«(. . .).
3 Natureza das correcções efectuadas e respectivos montantes As
razões que consubstanciam as correcções em apreço prenderam-se
com o facto de se ter verificado que:
1)- Existiam relações especiais entre o contribuinte e as empresas
suas clientes no mercado externo (a Triumph Intertrade e a Triumph
International Spiessohfer & Braun, ambas sediadas na Suíça mas registadas para efeito de IVA na Alemanha (. . .), pois aquele é detido
pela Triumph Universa AG em 99,99% e pela Triumph Intertrade
AG em 0,01%.
Os créditos que a empresa Triumph Intertrade AG possuía na
Triunfo Portuguesa são cedidos à Triumph Universa AG que os transforma em aumentos de capital.
2)- As vendas efectuadas pelo contribuinte são processadas com
base em duas tabelas de preços. Uma para o mercado interno e outra
para o mercado externo.
3)- Os produtos exactamente iguais são vendidos no mercado nacional a preços muito mais elevados do que às duas empresas do
grupo citadas (mercado externo). As margens brutas cifram-se respectivamente em 45% e 10%.
Pelo antes referido, considerou-se que a margem de lucro praticada
pela Triunfo na venda de produtos às empresas do grupo não é razoável pelo que, comparando as margens evidenciadas na amostra
efectuada, seria de aplicar à totalidade das vendas de cada exercício
(nesse mercado externo), um acréscimo na margem de, pelo menos,
10%.
4) Argumentos invocados pelo contribuinte
(. . .).
5) Apreciação dos recursos hierárquicos
Conforme já antes foi salientado, o contribuinte obtém na comercialização dos seus produtos, as margens brutas sobre vendas respectivamente de 45% e 10%.
A primeira delas é obtida relativamente a bens destinados ao mercado interno (Portugal), enquanto a segunda resulta de transacções
efectuadas com duas empresas clientes no mercado externo (Suiça)
mas pertencentes ao mesmo grupo económico da recorrente.
O método utilizado pelos Serviços de Inspecção Tributária na correcção efectuada (acréscimo de 10% à última das margens citadas)
baseou-se no disposto no arto 9o da Convenção modelo OCDE datada
de 1977.
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Não obstante o contribuinte referir nos recursos apresentados que
as margens em apreço reflectiam mercados diferentes visto a primeira
delas se aplicar a retalhistas e a segunda a grossistas e, dessa forma,
a percentagem de 45% ter associada custos que a outra não tem,
como seja os relativos a publicidade, seguros, comerciais, etc., somos
de parecer que a margem resultante da correcção efectuada por esses
Serviços de Inspecção, isto é 20%, não se afastará muito do preço
praticado numa situação de plena concorrência por entidades independentes.
Este facto tem subjacente, por um lado, o aspecto da margem em
questão (10%) ser muito baixa. Por outro lado, verifica-se que, mesmo
com a correcção proposta a margem bruta de 20% ainda está a 25
pontos percentuais da margem praticada pelo contribuinte para o
mercado nacional.
Mesmo atendendo ao facto alegado de que a margem bruta praticada para o mercado interno tem associada os custos antes citados,
resulta em termos líquidos uma margem obtida de 30% (dados fornecidos pelo contribuinte no seu Anexo 17). Esta margem ainda é
superior à resultante da correcção efectuada.
Pelo exposto, não se encontra justificação para a prática de uma
margem de comercialização tão baixa de 10%.
Atente-se ainda no facto de que, nos anos em apreço, cerca de
70% do volume de vendas declarado pela empresa ser destinado a
esse mercado externo e logo, para empresas do grupo.
É de referir que o objectivo das unidades económicas privadas
é o lucro, sendo que a prática efectuada pela empresa nos exercícios
de 1989 a 1993 levou a que a mesma tenha registadoo prejuízos fiscais
consecutivos que se cifram na ordem de 667.335.312$00.
6) Conclusões:
Por tudo o antes exposto, e uma vez que, na matéria em apreço,
ainda estão em causa valores referentes ao exercício de 1993 (o prazo
de caducidade previsto na lei e aplicado a esse ano está quase a
findar), sendo que tal facto não nos permite neste momento a solicitação de outros elementos adicionais, nomeadamente a informação
prevista no no 1 do arto 91o do Código de Processo Tributário, que
permitam uma melhor apreciação à margem fixada pelos Serviços
de Inspecção Tributária, somos de parecer que os recursos hierárquicos em referência deverão ser indeferidos”.
8) A recorrente foi notificada do despacho referido em 6) por
ofício enviado por carta registada com aviso de recepção em 16/10/98
e interpôs o presente recurso contencioso em 14/12/98 (cfr. doc. no
5 junto com a p.i. e fls. 2 deste processo),
9) Para efeitos da amostra a que se refere o último parágrafo do
ponto 3 da informação transcrita na alínea 7a do probatório, foram
seleccionados produtos que apresentavam as seguintes percentagens
no total das vendas:
1994:
- nas vendas para mercado nacional: - 26%;
- nas vendas para empresas do grupo: - 9%.
Sendo que a maior representatividade nas vendas para o mercado
nacional resultou, segundo se refere o relatório elaborado pelo SPIT
aludido na alínea 2a do probatório, ”do facto de termos recorrido
a listagens anuais de vendas ao mercado nacional para efectuarmos
a amostra, dado que as vendas às empresas do grupo não estão aglutinadas em listagens anuais mas sim dispersas em listagens mensais,
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o que dificulta a obtenção de uma visão global das vendas dos produtos
(cfr. fls. 87 dos autos);
10)- A recorrente é participada pela Triumph Universa AG a
99,99% e pela Triumph Intertrade AG a 0,01%, ambas sediadas na
Suíça, integrando o mesmo grupo económico;
11)- O controlo e direcção efectiva do Grupo pertence à empresa
mãe a Triumph International Holding GmbH, sediada em Munique,
na Alemanha;
12)- As vendas da recorrente no mercado externo destinam-se exclusivamente às empresas do grupo, sediadas na Suíça;
13)- A recorrente pratica duas tabelas de preços diferentes, uma
para o mercado interno e outra para o mercado externo, sendo que,
relativamente aos mesmos produtos, os preços do mercado externo,
são mais elevados que os do mercado interno;
14)- Os produtos vendidos pela recorrente no mercado externo
representavam 80% das vendas globais em 1994;
15)- Os custos comerciais com as vendas no mercado interno, designadamente com publicidade e propaganda, vencimentos do pessoal
administrativo e dos vendedores e respectivos encargos, transporte
e seguros das mercadorias e risco de incobrabilidade, são suportados
pela recorrente (cfr. linhas 18 e 22 do Q. 37 da Dec. Mod. 22 e
docs. Nos 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17 e 18 juntos com a p.i.;
16)- Os custos comerciais com a s vendas no mercado externo,
designadamente os referidos na alínea anterior, são suportados pela
empresa do Grupo, suas clientes;
17)- Relativamente aos clientes do mercado externo, os pagamentos
são efectuados no mês seguinte ao da facturação, enquanto que aos
clientes do mercado interno, o prazo médio de recebimento é de
82 dias (cfr. docs. nos 11 e 12 juntos com a p.i.);
18)- No mercado interno é normal concederem-se descontos de
pronto pagamento, que oscilam entre 5% e 7%, situação que não
se verifica nas vendas no mercado externo (cfr. docs. nos 13 e 14
juntos com ap.i.).»
3 - Desde logo, importa referir que os presente autos são práticamente iguais aos que correram termos neste Supremo Tribunal
sob o no 25.915 - com a única diferença de que estes se reportam
a 1993 e aqueles a 1994 - e citado no aresto recorrido, que vamos,
assim, seguir de perto.
Comecemos, então, por apreciar a arguida nulidade por omissão
de pronúncia que o recorrente parece suscitar nas conclusões da sua
motivação do recurso.
Como é sabido, a nulidade do acórdão por omissão de pronúncia
verifica-se quando o tribunal deixe de se pronunciar sobre questões
que deveria apreciar [arto 668o, no 1, al. d), do CPC].
Por sua vez, impõe o arto 660o, no 1, do CPC que o tribunal deve
conhecer de todas as questões que as partes tenham submetido à
sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada
pela solução dada a outras.
No caso dos autos e conforme resulta das transcritas conclusões
da motivação do recurso, o recorrente imputa a referida omissão
de pronúncia à não apreciação pelo aresto [a quo] de factos que,
no seu entender, seriam relevantes para a boa decisão do recurso.
No entanto, a referida não apreciação desses factos consubstanciará,
por certo, erro de julgamento, mas não omissão de pronúncia, na
medida em que esses factos constituiriam apenas mais um suplemento
para a apreciação da mesma questão.
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Por outro lado, basta uma leitura menos atenta do elenco probatório
fixado no aresto recorrido para fácilmente se concluir que dele constam os factos a que o recorrente alude nas conclusões 1a a 3a da
sua motivação. Ali se fixou, em termos factuais, a existência de relações
especiais entre a recorrida e as empresas do grupo, a forma como
as vendas eram efectuadas, o volume de cada grupo dessas vendas
e as margens de lucro respectivas.
Sendo assim e na hipótese vertente, não obstante este Supremo
Tribunal ter poderes de cognição no domínio da matéria de facto,
como resulta do disposto no arto 21o, n.os 1 e 4, do ETAF, entendemos
que o quadro factual que o aresto recorrido deu como provado se
encontra correctamente fixado, pelo que improcedem, assim, parte
das conclusões 1a a 3a do presente recurso.
Vejamos, porém, se lhe assiste razão quanto ao mais alegado nas
referidas e demais conclusões.
4 A questão agora suscitada, consiste em saber se o acto recorrido
sofre ou não de vício de violação de lei.
O aresto recorrido pronunciou-se em sentido afirmativo, uma vez
que, muito embora a AF tivesse demonstrado a existência de relações
especiais entre a agora recorrida e as empresas do mesmo grupo,
o certo é que não logrou demonstrar que entre aquela e as empresas
com quem tinha essas relações especiais se tivessem estabelecido condições diferentes das normalmente acordadas entre pessoas independentes (cfr. arto 57o do CIRC), sendo certo que tal ónus da prova
lhe competia.
Referiu ainda que, apesar de ser possível que a recorrente tenha
praticado preços artificiais nas vendas no mercado externo, uma vez
que as efectuou exclusivamente a empresas do mesmo grupo económico e a sua contabilidade parecer revelar alguns sinais que podem
indiciar práticas enquadráveis numa ”lógica de grupo” de desviar os
lucros para onde a tributação seja menos pesada, o certo é que a
correcção em questão não pode assentar em meros indícios ou presunções, tendo a AF de provar que se verificavam os pressupostos
legais que permitem a correcção do lucro efectuada e o valor do
preço de plena concorrência, o que não logrou fazer.
O assim decidido, não merece qualquer censura.
Com efeito, dispõe o arto 57o, no 1, do CIRC, na redacção vigente
à data em que ocorreram os factos, que ”A Direcção-Geral das Contribuições e Impostos poderá efectuar as correcções que sejam necessárias para a determinação do lucro tributável sempre que, em
virtude de relações especiais entre o contribuinte e outra empresa,
sujeita ou não a IRC, tenham sido estabelecidas condições diferentes
das que seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes,
conduzindo a que o lucro apurado com base na contabilidade seja
diverso do que se apuraria na ausência dessas relações”.
Sendo assim, deste preceito legal resulta que a AF pode introduzir
correcções ao lucro tributável declarado desde que existam relações
especiais entre o contribuinte e outra empresa que levou ao estabelecimento de condições diferentes das que se fixariam entre pessoas
independentes.
No caso em apreço e como bem se salienta no aresto, a quo, no
acto recorrido a entidade agora recorrente limitou-se a dizer ”que
lhe parecia que a margem resultante da correcção efectuada pelos
serviços de inspecção (20%), não se afastaria muito do preço praticado
numa situação de plena concorrência, por entidades independentes,

498
porque, por um lado, entende que a margem de 10% é muito baixa
e, por outro, mesmo com a correcção proposta, a margem bruta de
20% ainda está a 25 pontos percentuais da margem praticada pelo
contribuinte no mercado nacional. E, depois de salientar que o volume
de vendas declarado pela empresa destinado ao mercado externo,
em 1994, foi de 80%, e que o objectivo das unidades económicas
privadas é o lucro e a recorrente regista prejuízos consecutivos de
1989 a 1993, conclui que, dado o exposto e o facto de estar a findar
o prazo de caducidade relativo ao ano de 1993, o que inviabilizava
a solicitação de outros elementos adicionais (designadamente da informação prevista no art.o 91o, no 1, do CPT) que permitissem uma
melhor apreciação da questão, se impunha o indeferimento do recurso
hierárquico.
De onde resulta que o acto recorrido não descreve , conforme
exige a alínea b) do arto 80o do CPT ”os termos em que normalmente
decorrem operações da mesma natureza entre pessoas independentes
e em idênticas circunstâncias”, nem justifica a razão por que o não
fez, já que se limitou a descrever as relações especiais entre a recorrente e as empresas do mesmo grupo suas clientes no mercado
externo, e a afirmar a existência de duas tabelas diferentes de preços
na venda dos mesmos produtos, uma para o mercado interno e outra
para o mercado externo, nada referindo quanto aos termos em que
normalmente decorrem operações da mesma natureza entre pessoas
independentes em idênticas circunstâncias”.
Por outro lado e quanto ao facto de o despacho recorrido nada
adiantar quanto ao critério utilizado, limitando-se a dizer que o mesmo
se baseou no arto 9o da Convenção Modelo OCDE, valem aqui as
considerações a propósito tecidas no Acórdão desta Secção do STA
de 23/5/01, in rec. no 25.915 e que se encontram plasmadas no aresto
a quo.
5 Ora, estabelece o arto 121o do CPT que ”sempre que da prova
produzida resulte a fundada dúvida sobre a existência e quantificação
do facto tributário, deverá o acto impugnado ser anulado”.
Como se decidiu já no Acórdão desta Secção do STA datado de
14/3/01, in rec. no 25.744, ”as correcções do lucro tributável previstas
no no 1 do arto 57o do C.I.R.C. inserem-se num procedimento tributário para determinação da quantificação do facto tributário relevante em matéria de I.R.C., pelo que se enquadram directamente
na previsão deste artigo, que, de resto, constitui um afloramento de
um princípio geral adoptado pelo C.P.T. de presumir a veracidade
das declarações dos contribuintes, como se proclama no 2o parágrafo
do preâmbulo do Decreto-Lei no 154/91, de 23 de Abril, que aprovou
aquele Código.
Assim, a dúvida gerada quanto àquele ponto da matéria de facto,
necessário para a quantificação do facto tributário (matéria colectável
de IRC), tem de ser valorada processualmente a favor do contribuinte
e conduzir à anulação do acto impugnado.
Por isso, o acto impugnado tem de ser anulado, por vício de violação
de lei derivado de erro nos pressupostos de facto”.
6 Nestes termos, acorda-se em negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão recorrido.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Pimenta do Vale (relator) — Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo
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Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo.
Tutela judicial efectiva. Emolumentos notariais.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A acção para reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo em matéria tributária prevista no art.o 165o do
CPT e no art.o 145o do CPPT constitui um meio complementar dos restantes meios contenciosos tributários
conferidos por lei ao contribuinte para a sua defesa.
2 — O pedido de revisão do acto de liquidação de emolumentos notariais, no prazo de 5 anos, agora de 4 anos,
é o meio processual mais adequado para se obter a restituição dos emolumentos pagos em violação do direito
comunitário, uma vez que, da decisão desse pedido, cabe
recurso para o tribunal tributário.
Recurso n.o 1517/02-30, em que são recorrente o Pingo Doce Distribuição Alimentar, S.A., recorrida a Fazenda Pública e de que
foi relator o Exmo. Juiz Cons. Dr. Pimenta do Vale.
Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - Pingo Doce Distribuição Alimentar, SA, com sede na Rua Tierno
Galvan, Torre 3, 9o, Letra J, Lisboa, não se conformando com a
decisão do Tribunal Tributário da 1a Instância de Lisboa que julgou
improcedente, por não ser o meio idóneo para obter o resultado
pretendido, a acção para reconhecimento de direito tributário, daquela
interpôs o presente recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, formulando as seguintes conclusões:
1a - Os emolumentos em causa violam frontalmente o Direito Comunitário, designadamente, a Directiva 69/335/CEE.
2a - Os Estados-membros encontram-se obrigados a proceder à
restituição das quantias que cobrem em violação do direito comunitário;
3a - As ordens jurídicas nacionais dos Estados membros têm competência para disciplinar o regime processual das acções destinadas
a assegurar o reembolso das quantias cobradas em violação do direito
comunitário, no entanto, o regime processual dessas acções tem de
garantir o efectivo respeito pela aplicação do direito comunitário;
4a - O TJCE tem considerado que, para as acções destinadas a
obter a restituição de uma quantia indevidamente cobrada pelo Estado
em violação do direito comunitário, são razoáveis e poderão ser aceites
prazos da ordem dos três a cinco anos.
5a - O prazo previsto na lei Portuguesa para a impugnação judicial
não permite uma aplicação efectiva do direito comunitário na situação
em apreço, caso se entenda que a violação do Direito Comunitário
origina uma mera anulabilidade;
6a - O ordenamento jurídico português já dispõe de um meio processual capaz de assegurar o respeito pelo princípio da efectividade
do Direito Comunitário: a acção para reconhecimento de um direito
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ou interesse legítimo em matéria tributária, regulada no arto 165o
do C.P.T.
7a - O emprego desta acção justifica-se plenamente em face do
preceituado na referida norma, que dispõe que as acções ”podem
ser propostas quando os restantes meios contenciosos (...) não assegurem a tutela efectiva do direito ou interesse em causa”.
8a - A tutela judicial efectiva direito constitucional consagrado nos
arts. 20o e 268o, no 4, da Constituição da República determina o
direito da recorrente a obter a restituição da quantia que foi cobrada
em violação do direito comunitário.
9a - Quando a acção para reconhecimento de direito ou interesse
legítimo for o meio mais adequado para obter a tutela jurídica efectiva,
esse meio pode ser utilizado ”sempre”, o que significa que pode ser
utilizado mesmo nos casos que exista acto administrativo ou acto
tributário não impugnado no respectivo prazo.
10a - O emprego da acção para reconhecimento de direito ou interesse legítimo em matéria tributária justifica-se plenamente na presente situação e permite o respeito integral pelo princípio do primado
e da efectividade do Direito Comunitário.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
Aberta vista ao MP, decorreu o prazo a que alude o arto 289o
do CPPT sem que tivesse sido emitido parecer (cfr. arto 22o do CPPT).
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A) A impugnanate celebrou, no dia 15 de Maio de 1998, perante
o Notário do 4.o Cartório Notarial de Lisboa, uma escritura pública
pela qual procedeu ao aumento do seu capital social de quatro mil
duzentos e cinquenta milhões de escudos para seis mil e duzentos
milhões de escudos, conforme documento de fls. 16 a 19 e de fls.
45 a 48, que se dá por reproduzido;
B) Pela celebração da escritura referida na alínea anterior, a impugnante efectuou, no, mesmo dia 15.05.98, o pagamento emolumentar de 9.306.000$00 nos termos dos arts. 4o, n.os 1 e 2, e 5o da Tabela
de Emolumentos do Notariado, conforme documentos de fls. 14 a
15 e 49 a 50, que se dá por reproduzido;
C) A presente acção para reconhecimento de um direito foi instaurada no dia 13.07.2001, conforme carimbo aposto na p.i., que se
dá por reproduzido.
3 - O objecto do presente recurso consiste em saber se, tendo
a impugnante tido a possibilidade de impugnar judicialmente o acto
tributário de liquidação dos emolumentos ou pedido a sua revisão,
pode, ainda, instaurar a presente acção para reconhecimento de um
direito sobre os referidos emolumentos que havia pago anteriormente.
A este propósito, pronunciou-se este Supremo Tribunal Administrativo, ainda recentemente, no processo no 1.516/02-30, onde a questão controvertida era exactamente a mesma, sendo também as mesmas
as partes.
Assim sendo, vamos seguir de perto o citado aresto, já que importa
aqui acolher idêntica solução jurídica.
Dispõe o arto 145o, no 3, do CPPT, aqui aplicável, que as acções
para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo em matéria
tributária podem ser propostas sempre que esse meio processual for
o mais adequado para assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva
do direito ou interesse legalmente protegido.
A propósito do arto 165o, no 2, do CPT, cuja redacção não é substancialmente diferente do prédito artigo e tem um teor idêntico ao
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no 2 do arto 69o da LPTA, tem sido jurisprudência da Secção do
Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo que
a acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo
constitui um meio complementar dos restantes meios contenciosos,
destinados a servir aqueles casos em que a lei não faculta aos administrados os instrumentos processuais adequados à tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos e interesses legítimos. Daí que se
recuse a este meio processual a função de uma segunda garantia
de recurso aos tribunais, perdida a primeira pela preclusão do respectivo prazo (neste sentido, vide Acs. de 3/3/94, in rec. no 33.290;
de 12/3/96, in rec. no 38.367 e de 1/10/02, in rec. no 47.063).
Também no sentido da constitucionalidade deste entendimento,
se pronunciou já o Tribunal Constitucional no Ac. de 16/ 7/98, in
rec. no 435/98, DR, II Série, de 10/12/98.
Voltando ao caso dos autos, o acto de liquidação foi praticado
em 15/5/98.
Ora e como se refere no citado aresto desta Secção, se o prazo
de 90 dias a contar do pagamento voluntário para deduzir a impugnação judicial se mostrava exíguo, por não garantir os princípios comunitários da equivalência e efectividade, a verdade é que sempre
à recorrente restava a possibilidade de requerer a revisão oficiosa
do acto tributário, nos termos e no prazo previsto no arto 94o, no
1, al. b), do CPT e, posteriormente, do arto 78o da LGT, já que
desse pedido de revisão cabia recurso para o tribunal tributário.
”Logo, a recorrente podia ter pedido ao Cartório Notarial que
procedesse à revisão do acto de liquidação, tendo para o efeito 5
anos e, depois, 4 anos.
Se não seguiu esse procedimento, o qual lhe abria a via judiciária,
a si o deve...
Ora, o meio mais adequado para a revisão do acto de liquidação
seria ou a impugnação judicial (90 dias) ou a revisão oficiosa do
acto tributário (5 anos e, depois, 4).
Se a recorrente não usou desses meios, ou pelo menos do último,
não se pode queixar de falta de tutela legal”.
No mesmo sentido, vide Acs. desta Secção do STA de 11/12/02,
in rec. no 1.515/02, e de 29/1/03, in rec. no 1.514/02.
4 Nestes termos, se acorda em negar provimento ao presente recurso, confirmando-se a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Pimenta do Vale (relator) — Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Reinvestimento. Empréstimo bancário.
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Doutrina que dimana da decisão:
O reinvestimento a que se referia o arto 10o, no 5, al. a),
do CIRS (versão de 1996) e que levava à exclusão da tributação, era apenas o reinvestimento do produto da alienação, com exclusão do reinvestimento de um empréstimo
bancário.

Recurso no 1721/02, em que são recorrentes o Ministério Público
e a Fazenda Pública, recorrido Júlio Óscar Ribes Oliveira e de
que foi relator o Exmo. Juiz Cons. Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo tribunal
Administrativo:
1o Relatório:
Com fundamento em vício de violação de lei por erro nos pressupostos de direito, o contribuinte JÚLIO ÓSCAR RIBAS DE OLIVEIRA, residente na Rua Júlio César da Silva, no 12, r/c Esqo, Custóias, Matosinhos, deduziu impugnação judicial contra o acto de liquidação de IRS de 1995, alegando que tem direito á exclusão da
tributação em IRS por ter vendido a primeira habitação e ter comprado
a segunda com recurso ao crédito bancário, pelo que não há que
tributar as mais-valias resultantes da venda da primeira habitação.
Por sentença de fls. 24 e seguintes, o 2o Juízo do Tribunal Tributário
do Porto julgou a impugnação procedente e anulou o acto de liquidação, baseando-se numa certa interpretação do arto 10o, no 5,
al. a), do CIRS (interpretação do termo reinvestimento).
Com esta sentença nem se conformou a Fazenda Pública nem o
MoPo, tendo apresentado as alegações de fls. 35 e seguintes (a Fazenda) e 38 e seguintes (o MoPo). Nessas alegações contesta-se a
interpretação que foi feita na sentença sobre aquela norma.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o MoPo emitiu parecer favorável ao provimento do
recurso da Fazenda Pública.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir a questão de saber se
a decisão recorrida deve ser confirmada ou reformada, sendo certo
que vêm dados como provados os seguintes factos:
a) Por escritura outorgada em 27.12.1995, o recorrente alienou
um imóvel destinado a habitação, pelo montante de 9 900 000$00,
facto que declarou no Anexo G da sua declaração de rendimentos
relativa a 1995, manifestando ainda a intenção de reinvestir o respectivo valor;
b) Por escritura outorgada em 12.7.96, o recorrente adquiriu um
prédio urbano destinado a habitação, pelo montante de 11 000 000$00,
tendo para o efeito recorrido a empréstimo junto da Caixa Geral
de Depósitos, pelo mesmo montante;
c) Esta aquisição foi declarada no Anexo G da sua declaração
de rendimentos, por substituição, referente a 1996.
2o Fundamentos:
A questão que se discute neste processo é exclusivamente de direito
e prende-se com a correcta interpretação do arto 10o, no 5, al. a),
do CIRS, na redacção que lhe foi dada pelo Lei no 10-B/96, de 23
de Março.
Esse artigo 10o tributava as mais-valias resultantes da venda de
prédios. Mas o no 5, al. a), excluía da tributação os ganhos provenientes

da transmissão onerosa de imóveis destinados a habitação do sujeito
passivo ou do seu agregado familiar, se no prazo de 24 meses contados
da data da realização, O PRODUTO DA ALIENAÇÃO FOR REINVESTIDO NA AQUISIÇÃO DE OUTRO IMÓVEL, DESDE QUE
SITUADO EM TERRITÓRIO PORTUGUÊS.
Dizia a lei: desde que o produto da alienação for reinvestido na
aquisição de outro imóvel.
A lei não aludia, exclusivamente, ao reinvestimento, o que por
si já chegava para se concluir que esse reinvestimento era do PRODUTO DA ALIENAÇÃO, com exclusão do empréstimo bancário.
Porém, a lei foi mais precisa, para acabar com as dúvidas: o que
é reinvestido é O PRODUTO DA ALIENAÇÃO.
Costuma dizer-se que a lei não contém palavras inúteis, e, de facto,
não é inútil a lei utilizar as palavras PRODUTO DA ALIENAÇÃO.
É que se o vendedor da primeira habitação comprar uma segunda
habitação (outro imóvel) com dinheiro emprestado por um banco,
em rigor não há um reinvestimento, mas um novo investimento, sem
nexo de causalidade com a primeira venda.
Somente está excluída a tributação quando o produto da alienação
for reinvestido, pois se também estivesse excluída a tributação quando
o dinheiro para a nova aquisição for emprestado pelo banco, então
tínhamos que o contribuinte lucrava duas vezes: por um lado, a mais-valia resultante da venda do imóvel anterior não era tributada e,
por outro, o contribuinte tinha direito às deduções fiscais resultantes
de empréstimo para aquisição de casa própria. São os abatimentos
a que se referia o arto 55o, no 1, al. e), 1), do CIRS.
O reinvestimento a que se refere aquele preceito reinvestimento
do produto da alienação é o do ”produto da realização” ou ”valor
da realização” (cfr. Código do IRS Comentado e Anotado, 2a edição
da DCGI, de 1990, pág. 120).
E a prova de que é esta a melhor interpretação daquele tipo de
reinvestimento está no no 7 do arto 10o, nos termos do qual ”no
caso de reinvestimento parcial do valor de realização (...) o benefício
a que se refere o no 5 respeitará apenas à parte proporcional dos
ganhos correspondentes ao valor reinvestido”.
Quer isto dizer que se a segunda habitação fosse comprada em
parte com o produto da alienação e em parte com dinheiro obtido
de empréstimo bancário, sempre o contribuinte pagaria algum IRS,
em proporção com o capital reinvestido e com o capital mutuado
pelo banco.
O conceito de reinvestimento é um conceito económico e não jurídico. Ora, nos termos do arto 11o, no 3, da Lei Geral Tributária,
persistindo a dúvida sobre o sentido das normas de incidência a aplicar,
deve atender-se à substância económica dos factos tributários.
Tanto vale por dizer que este STA não sufraga a interpretação
que o tribunal de 1a instância deu ao conceito de reinvestimento,
por forma a abranger o investimento de capitais mutuados ao banco.
3o Decisão:
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em conceder provimento ao recurso, em revogar a sentença recorrida e em julgar
a impugnação improcedente.
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Custas na 1a instância a cargo do impugnante e sem custas neste
STA por não ter havido contra-alegações.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António
Pimpão — Mendes Pimentel.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
STA - Competência em razão da hierarquia. Questão de facto.
Doutrina que dimana da decisão:
A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença da 1.a Instância,
não tiver como fundamento exclusivo, matéria de direito
- art. 32.o, n.o 1, al. b), do ETAF.
Recurso n.o 1744/02-30, em que são recorrente a Seco & Vieira, Lda.,
recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator o Exmo. Juiz
Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção do Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por SECO & VIEIRA, LDA, da sentença do TT de 1a Instância de Santarém, proferida
em 27/02/02 que julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira contra a liquidação adicional de IRC, juros compensatórios
e derrama, com referência ao exercício de 1994, no valor de
2 741 641$00.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”a) Sobre a questão a resolver colocadas pela impugnante e ao
não se pronunciar sobre todas elas, a douta sentença violou o regime
previsto nos artigos 123o, no 1, e 124o, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário, pelo que é nula nos termos do
artigo 125o, no 1, do mesmo diploma legal.
b) Nulidade cuja apreciação constitui ”questão de direito” cujo
conhecimento é da competência do venerando Supremo Tribunal Administrativo (2a Secção).
No entanto, caso assim se não entenda:
c) A douta sentença faz errada interpretação dos factos, ao dar
como provado que existem vendas declaradas, quando a testemunha
inquirida refere expressamente que as facturas de Dezembro de 1994
foram lançadas na contabilidade e concorreram para a formação dos
resultados do exercício.
d) Pelo que houve erro nos pressupostos de facto da liquidação
impugnada, com a consequente violação de lei.
e) No que respeita à imputação de custos e perdas financeiras
no valor de Esc. 107 493$00, referentes ao ano de 1993, a sentença

faz errada aplicação do princípio da especialização, tal como é interpretada pela jurisprudência, violando o artigo18o do CIRC.
f) Assim como o instituto da dúvida sobre a prova previsto no
arto 100o do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na
medida em que a testemunha confirma a entrega do documento de
débito pelo banco já no exercício de 1994, depois do encerramento
da contabilidade de 1993, o que é aceite na douta sentença.
A qual deve ser anulada pelo venerando Supremo Tribunal Administrativo, ou caso assim se não entenda, revogada e substituída
por outra que considere a liquidação ilegal na parte contestada pela
impugnante.”
O Exmo. Magistrado do MP, no seu parecer, excepcionou, todavia,
a incompetência deste Tribunal, em razão da hierarquia, por o recurso
não versar apenas matéria de direito, atento o vertido na predita
conclusão c).
E, corridos os vistos legais, há que apreciar, em primeiro lugar,
a competência deste STA, em razão da hierarquia.
Ora, em sede factual, vem apurado que:
”FACTOS PROVADOS:
1 - A Ite, no ano de 1994, era tributada em IRC, pelo regime
geral, dedicando-se à compra por grosso de bacalhau tradicional e
à revenda, em geral, com colocação no mercado, essencialmente,
retalhista.
2 - Com relação ao exercício de 1994 e na sequência de fiscalização
à respectiva escrita, a coberto da ordem de serviço no 12571, de
21.7.1998, apurou-se que a lte:
- não contabilizou (não estavam evidenciadas tanto nos extractos
da respectiva conta, como no diário analítico) as facturas, emitidas
em Dezembro de 1994, numeradas de 20861 a 20873, inclusive, no
montante líquido de 2 598162$00;
- incluiu na rubrica de custos e perdas financeiras o valor de
107 493$00, referente a juros suportados e respeitantes a encargos
bancários, do exercício de 1993, resultantes de despesas de conta
caucionada;
- contabilizou como compra a nota de lançamento no 1355 de
22.6.1999, de Cabral & Silveira, Lda, no valor líquido de 990 000$00,
sendo que se tratava de uma devolução referida, em parte, à factura
no 5.508, de 15.6.1994, daquela sociedade e devidamente contabilizada.
3 - Na sequência do apurado e descrito em 2., a partir das correcções
técnicas que se mostraram necessárias, foi efectuada, em 24.3.1999,
a liquidação adicional, de IRC, no 8310005519, referente aos rendimentos do ano de 1994, no valor a pagar de 2 741 641$00, incluindo
juros compensatórios de 1 018 556$00 e derrama de 156 644$00,
com data limite de pagamento em 17.5.1999.
4 - O mapa de apuramento Mod. DC - 22 que corporizou as correcções aludidas em 3., indica como lucro tributável corrigido o montante de 4 4 83 185$00 e a nota de liquidação, identificada em 3.,
o de 4 351 226$00 (matéria colectável), porquanto foi considerado
o reporte de prejuízos no valor de 131 959$00.
5 - O documento bancário relativo aos juros aludidos em 2o lugar
no item 2., chegou ao conhecimento do técnico de contas da Ite
já depois de este ter encerrado o exercício de 1993.
FACTOS NÂO PROVADOS:
Em ordem à decisão da causa nada mais se provou.”
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Mas, assim sendo, o STA é absolutamente incompetente para o
conhecimento do recurso, já que este tem por fundamento, também,
matéria de facto.
Na verdade, a recorrente refere - dita conclusão c) - haver ”errada
interpretação dos factos” quanto à prova da existência de vendas não
declaradas, face ao depoimento da testemunha inquirida: ”que as
facturas de Dezembro de 1994 foram lançadas na contabilidade e
concorrerem a o formação dos resultados do exercício”.
Aliás, e como é entendimento generalizado, tanto doutrinal como
jurisprudencial, os próprios juízos de valor sobre matéria de facto,
quando a sua formulação não depende da determinação do sentido
da norma legal ou dos critérios de valoração da lei, ainda se integram
no domínio da actividade da fixação da matéria de facto, não podendo,
pois, ser apreciadas pelos tribunais de revista.
Assim, a própria interpretação dos factos e as ilações que as instâncias deles retiram, desligadas de qualquer interpretação jurídica,
constituem matéria de facto, subtraída, pois, ao conhecimento do tribunal de revista.
Cfr., por todos, os Acds. do STJ de 15/05191 e 06103191 in Acd’s.
Dout’, respectivamente, 367-917 e 854-813, de 17/06/99 in Colectânea
pág 153 e 28/Set/00, ibidem pág. 54 e Antunes Varela, in R.L.J. 122-120.
Ora, a competência deste STA, para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos dos TT de 1.a Instância, cinge-se apenas a
matéria de direito, ou melhor , radica no exclusivo fundamento, em
matéria de direito, do mesmo recurso - arto 32o, no 1, al. b), do
ETAF, constituindo, assim, excepção à competência generalizada do
TCA - ao qual, nos precisos termos do arto 41o, no 1, al. a), do
mesmo diploma, compete conhecer ”dos recursos de decisões dos
tribunais tributários de 1a Instância, salvo o disposto na alínea b)
do no 1 do arto 32o”.
Assim, tal fundamento factual do recurso, importa a incompetência
deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no dito TCA.
Termos em que se acorda julgar este STA incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em E 120 e
a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Contra-Ordenação. Prescrição do procedimento. Prazo. Interrupção.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O prazo de prescrição do procedimento , por contra-ordenação, é de 5 anos, contados a partir da prática do
facto - Arts. 34o do CPT, 119o da LGT e 33o do RGIT.

2 — Depois de cada interrupção, começa a correr novo prazo,
com o limite imposto pelo arto 121o, no 3, do Cód. Penal
- seu no 2.
3 — Não está, assim, prescrito o procedimento relativo à infracção cometida em 01/05/96.
Recurso n.o 1788/02-30, em que são recorrente a Semopal - Sociedade
de Construção, L.da, recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator
o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Brandão de Pinho.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por SEMOPAL
- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÂO, Lda, do despacho do TT de
1.a Instância do Porto, proferida em 05106102, que negou provimento
ao recurso que a mesma interpusera do despacho que lhe aplicou
a coima de 439 000$00, por infracção ao disposto nos arts. 26o, no 1,
e 4o, no 1, al. a), do CIVA, com referência ao arto 29o, n.os 2 e
9, do RJIFNA.
Fundamentou-se a decisão, em que a arguida, ”pese embora tenha
enviado a respectiva declaração periódica ,não fez concomitantemente
o correspondente pagamento”, não sendo aplicável, no caso, o regime
de regularização de dívidas fiscais e à Segurança Social plasmado
no Dec-Lei 124/96, de 10/08, na redacção do Dec-Lei 235-A/96, de
09/12, que não abrange a aplicação de coimas, que não têm natureza
de dívida fiscal, mas sim de uma sanção de índole contra-ordenacional,
sendo adequado o montante aplicado, aliás próximo do mínimo legal.
Convidada para o efeito, a recorrente formulou as seguintes
conclusões:
”1) - Ao ter sido invocada, nas alegações de defesa a prescrição
da infracção imputada ao arguido, a douta sentença ao omitir pronunciar-se sobre esta questão, cometeu nulidade [alínea c) do no 1
do arto 379o do C.P.P.].
2 - Porque decorreram mais de 5 anos sobre a prática do facto,
objecto da contra-ordenação, prescreveu a infracção ajuizada, nos
termos do no 1 do arto 33o do RGIT.
Termos em que o presente recurso deverá ser julgado procedente
e em conformidade revogada a douta decisão.”
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”1.a - A arguida em 29 de Abril de 1996 enviou ao SAIVA as
declarações periódicas relativas ao mês de Fevereiro de 1996, sem
o correspondente meio de pagamento de imposto, no valor de
1 995 826$00.
2.a - Com base nos factos referidos em 1o o técnico de administração
tributária principal por delegação do Director de Finanças do Porto
condenou a arguida pela contra-ordenação prevista e punida pelas
disposições combinadas dos arts. 26o, no 1, e 40o, no 1, al. a), do
CIVA e arto 29o, n.os 2 e 9, do RJIFNA na coima de 439 000$00,
com os fundamentos constantes da decisão de fls. 11.
3o - Em 31 de Julho de 1997 a arguida apresentou termo de adesão
ao regime de regularização de dívidas estabelecido no DL no 124/96,
de 10.08, o que foi deferido permitindo-se-lhe o pagamento prestacional das dívidas tributárias.
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O Tribunal formou a sua convicção relativamente a cada um dos
factos acima elencados com base nos documentos que se mostram
juntos aos autos os quais não foram objecto de qualquer impugnação.”
Vejamos, pois:
Quanto à invocada omissão de pronúncia:
A recorrente apenas invocou a prescrição nas conclusões apresentadas, a convite do juiz, extrapolando, em absoluto, no ponto, do
conteúdo da motivação respectiva, sendo que, aquelas devem constituir um “resumo” das razões do pedido - art o 412o do CCP, ex.
vi do arto 3o do RGIT e arto 41o do RSCO.
Pelo que tal invocação só pode ter por efeito lembrar ao julgador
o seu dever de conhecimento oficioso.
Todavia, é jurisprudência uniforme deste STA, que a falta de apreciação de questão de conhecimento oficioso não integra nulidade por
omissão de pronúncia mas eventual erro de julgamento.
Cfr., por todos, os Acd’ de 2/Nov/99 Rec. 22.754, 27/Out/99
Rec. 22.554, e 08/07/99, Rec. 23.281.
Pelo que se não verifica a invocada nulidade.
Nem a prescrição do procedimento cujo prazo é de 5 anos contado
a partir da prática do facto: arts. 34o do CPT e 33o do RGIT e
119o da LGT.
Havendo, todavia, que tomar-se em conta, nomeadamente, as causas
de interrupção respectivas.
Ora, os factos dos autos reportam-se a Fev/96, tendo o prazo para
cumprimento da obrigação terminado em 30/04/96.
E o arguido foi notificado, por carta registada com aviso de recepção, assinado em 28/10/97, nomeadamente para apresentar a sua
defesa - despacho de fls. 5, de 2010ut197 e da decisão de aplicação
da coima por igual modo, com aviso de recepção assinado em 21/06/01.
Factos que interromperam a prescrição - ditos normativos -, começando a correr novo prazo - arto 121o, no 2, do Cód. Penal.
Sem que se tenha verificado ainda o limite imposto pelo seu no 3 sete anos e meio: prazo normal da prescrição - cinco anos -, acrescido
de metade, o que só acontecerá em 01/11/03.
Em suma: não está prescrito o procedimento judicial em causa.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Emolumentos notariais. Escritura pública de compra e venda
de imóvel. Conformidade com o direito comunitário. Constitucionalidade orgânica e material.

Doutrina que dimana da decisão:
1 — A Directiva 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho,
protege a livre circulação de capitais, não incidindo as
suas normas sobre uma situação em que está em causa
a cobrança de emolumentos notariais a propósito de uma
escritura de compra e venda de bens imóveis situados
em Portugal outorgada por nacionais.
2 — O facto de o regime geral das taxas ter passado a integrar
a reserva relativa de competência da Assembleia da República, a partir da revisão constitucional de 1997, não
afecta de inconstitucionalidade orgânica um diploma governamental, anterior a essa data, que criou uma taxa.
3 — Os emolumentos do artigo 5o da Tabela de Emolumentos
Notariais são qualificáveis como taxa e não como
imposto.
Recurso no 1866/02, em que são recorrente OVARCONSTRÓI Construções e Empreendimentos Amorim, Lda, recorrida a Fazenda
Pública, e de que foi relator, Ex.mo Juiz Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. OVARCONSTRÓI - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS AMORIM, LDA., com sede em Moselos, Santa Maria da Feira,
recorre da sentença proferida pelo M.mo Juiz do Tribunal Tributário
de 1a Instância de Aveiro que julgou improcedente a impugnação
da liquidação de emolumentos notariais, efectuada por ocasião de
escritura de compra e venda de imóveis.
Formula as seguintes conclusões:
”1
A liquidação e cobrança de emolumentos ao abrigo do artigo 5.o
da Tabela de Emolumentos anexa ao Código do Notariado (aprovada
pelo D. L. no 397/83, de 2/11, com as alterações introduzidas pelas
Portarias nos 378/87, de 5/5, Portaria no 575/89, de 26/7, Portaria
no 1046/91, de 12/10, Portaria n.o 996/98, de 25/11 e D. L. no 227/94,
de 8/9), é nula.
2
Foi feita por aplicação de diplomas que estão feridos de inconstitucionalidade (orgânica e formal) e que violam a Directiva Comunitária 69/335/CEE, e decisões do TJCF.
3
Ferida de inconstitucionalidade porque estabelece um verdadeiro
imposto ou taxa fiscal sem ter havido a necessária autorização legislativa: artigos 103.o, n.o 2, e alínea i) do n.o 1 do artigo 165.o
da Constituição.
4
Pelo que, impostos que são, não podiam os emolumentos em causa
ser criados por Decreto-Lei e Portaria (como foram) uma vez que
estes diplomas não nasceram ao abrigo de autorização legislativa.
5
Violação, pois, da reserva relativa de incompetência da Assembleia
da República (fixada nos artigos 103.o, n.o 2, e 165.o, n.o 1, alínea
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i), da Constituição, pelo que as normas em questão estão feridas
de inconstitucionalidade vício que se argui para todos os efeitos.
6
Note-se que a nova redacção do preceito constitucional referido
tem de beneficiar do disposto no artigo 18.o, n.o 1, da Constituição
e ser, portanto, directa e imediatamente aplicável ”a todas as Entidades
Públicas” desde o legislador aos Tribunais e à Administração ...” (Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1997, do Prof. Gomes
Canotilho, p. 401 e 1052) e independentemente de intervenção legislativa (Prof. Gomes Canotilho p. 1052 e Prof. Jorge Miranda, Manual, IV, p. 285).
7
Pelo menos, o que se acaba de dizer, a respeito da revisão constitucional, será motivo de reflexão para o Julgador que, dela poderá
tirar elementos preciosos em termos de interpretação e de aplicação
da Directiva Comunitária n.o 69/335 e a propósito das acusações de
inconstitucionalidade orgânica e formal.
8
Parece, pois, que os emolumentos devem estar sujeitos ao princípio
da legalidade fiscal (reserva de competência), - tendo em conta a
Revisão Constitucional mesmo para quem os considere como taxas
9
Por outro lado, ao contrário do que defende a douta decisão recorrida, as directivas nos 69/335/CEE e 85/303/CEE e a respectiva
jurisprudência comunitária têm aplicação directa no caso da cobrança
à Recorrente dos emolumentos notariais apurados ao abrigo do artigo
5o da Tabela de Emolumentos anexa ao Código de Notariado
aprovado.
10
A Directiva 69/335/CEE, de 17 de Julho de 1969 - Directiva que
o Acto de Adesão expressamente contempla e recolhe -, prevê a cobrança de um imposto sobre as entradas de capital:
”Além do imposto sobre as entradas de capital, os Estados membros
não cobrarão no que diz respeito às sociedades, associações ou pessoas
colectivas com fins lucrativos, qualquer imposição, seja sob que forma
for:
(...);
c) em relação ao registo ou qualquer outra formalidade prévia
ao exercício de uma actividade a que uma sociedade, associação ou
pessoa colectiva com fins lucrativos esteja sujeita em consequência
da sua forma jurídica.”
11
E se é certo que essas Directivas admitem direitos com carácter
remuneratório - entre os quais estariam, com certeza, os emolumentos
em causa - também é certo que,
12
recentes Acórdãos do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias vieram precisar e limitar o conceito de ”direitos com carácter
remuneratório”.
13
Refere-se a Recorrente ao Acórdão de 20 de Abril de 1993 proferido
nos processos C-71/91 e C-178/91 (já invocado no atrás citado Estudo)
e de 2 de Dezembro de 1997, lavrado no processo C-188/95.

511
14
O primeiro admite que se cobrem direitos por ocasião da prática
de um acto notarial ou de um acto de registo relativo a sociedades,
desde que os montantes correspondentes a apresentem uma ligação
com o custo do serviço prestado o que não é o caso dos emolumentos
cobrados à recorrente.
15
Para além disso, acrescenta o mesmo:
Uma remuneração, porém, cujo montante seja calculado não em
função do custo do serviço individualizado mas, por exemplo, do
conjunto dos custos de funcionamento e investimento da entidade
que tem a seu cargo a prestação dos serviços em causa, deverá ser
considerada como uma imposição proibida pelo artigo 12.o da
Directiva.
16
O Acórdão de 2 de Dezembro de 1997 interpretativo da Directiva
69/335/CEE Direitos de Registo das Sociedades Prazos processuais
nacionais, com as últimas alterações que lhe foram introduzidas pela
Directiva 85/303/CEE, do Conselho de 10 de Junho de 1985 - vai
no mesmo sentido e decidiu:
1) O artigo 12.o, n.o 1, alínea e), da Directiva 69/335/CEE, do
Conselho de 17 de Julho de 1969, relativa aos impostos indirectos
que incidem sobre as reuniões de capitais, na redacção da Directiva
85/303/CEE, do Conselho, de 10 de Junho de 1985, deve ser interpretado no sentido de que, para revestirem carácter remuneratório
os montantes dos direitos cobrados por ocasião do registo das sociedades anónimas e das sociedades por quotas e dos aumentos de
capital destas sociedades devem ser calculados unicamente com base
no custo das formalidades em causa, devendo aceitar-se que tais montantes podem igualmente cobrir as despesas ocasionadas por operações
menores efectuadas gratuitamente. Para calcular tais montantes um
Estado-Membro tem o direito de tomar em conta a globalidade dos
custos relacionados com as operações de registo, incluindo a parcela
dos encargos gerais imputáveis a essas operações. Além disso, um
Estado-Membro tem a faculdade de prever direitos normalizados e
de fixar os respectivos montantes por tempo determinado, desde que
se certifique regularmente de que tais direitos continuam a não ultrapassar o custo médio das operações em causa.
2) (...).
3) No seu estado actual, o direito comunitário não proíbe um Estado
membro que não transpôs correctamente a Directiva 69/335, conforme
alterada, de fixar, relativamente às acções para reembolso de direitos
cobrados em violação desta directiva, um prazo de caducidade nacional
que começa a correr a partir da data da exigibilidade dos direitos
em causa, desde que tal prazo não seja menos favorável às acções
baseadas no direito comunitário do que às baseadas no direito interno
nem torne impossível na prática ou excessivamente difícil o exercício
dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária.
4) As disposições conjugadas dos artigos 10.o e 12.o, n.o 1, alínea
e), da Directiva 69/335, conforme alterada, dão origem a direitos
que os particulares podem invocar perante os órgãos jurisdicionais
nacionais.
(O sublinhado e os destaques são da recorrente.)
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17
Portanto, os acréscimos dos emolumentos notariais calculados sobre
actos de valor determinado: - o valor declarado pela Recorrente para
a compra e venda do imóvel - não podem constituir um direito com
carácter remuneratório na acepção da Directiva.
18
e sendo assim, são proibidos pelo artigo 12.o da Directiva, que
por aplicável in casu, devem ser reembolsados à recorrente.
19
E essa Directiva foi expressamente contemplada e recolhida (vide
o ponto 1 do Capitulo V — “Fiscalidade” do Anexo I ao Acto de
Adesão, contendo a lista prevista no artigo 26.o do mesmo Acto)
20
Pois, os emolumentos cobrados são manifestamente exagerados e
desproporcionais em relação ao serviço prestado,
21
Pois foram calculados em função do valor declarado pela Recorrente/impugnante para a compra e venda do imóvel e não se pode
aceitar que esse valor determine o custo do acto notarial.
22
Há que respeitar uma proporção adequada entre o custo da actividade administrativa e o montante que é exigido em contrapartida.
23
Ora o serviço prestado com o acto notarial (escritura) é o mesmo,
independentemente do valor declarado pela compra do imóvel, não
havendo qualquer razão para o acréscimo emolumentar determinado
por esse valor.
24
Face ao exposto, terá de se concluir que o montante cobrado é
totalmente desproporcionado e marcadamente exagerado.
25
Pelo que, atendendo ao montante cobrado e o custo do serviço
prestado existe uma ”desproporção intolerável” que é de todo
censurável.
26
Note-se ainda que a Directiva atrás citada deve, de qualquer modo,
ser directamente aplicada pelos Tribunais Nacionais no caso dos emolumentos apurados com base no artigo 5o da dita Tabela anexa ao
Código do Notariado, como é o caso dos autos.
27
A violação da Directiva Comunitária e das decisões dos Tribunais
da Comunidade atrás exposta é evidente.
28
Logo, como a Directiva e Decisões dos Tribunais da Comunidade
que têm eficácia interna e aplicação directa e imediata.
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29
Os Tribunais têm, pois, que as aplicar ao presente caso, à semelhança de outros processos, nomeadamente:
Acórdão de 17/01/2001 em que foi relator o Conselheiro LÚCIO
BARBOSA:
I - Os emolumentos devidos pela celebração de uma escritura pública
de abertura de crédito e hipoteca são, quando constituem uma imposição
na acepção da Directiva 69/335 na redacção que lhe foi dada pela Directiva 85/303. em principio. proibidos por força do artigo 10o. alínea
c), da mesma Directiva.
II - Neste entendimento, os emolumentos notariais, liquidados ao abrigo
do disposto no art. 5o da Tabela de Emolumentos do Notariado, correspondendo a ”acréscimo de emolumento sobre os actos de valor determinado”, violam norma comunitária. pelo que tal liquidação enferma
do vicio de violação de lei.
No Acórdão: 28/02/2001 em que foi Relator o Conselheiro ALMEIDA LOPES — Sumário: Os emolumentos notariais não podem
ultrapassar o custo do serviço prestado gelo cartório notarial, pois
tem de haver uma relação entre os emolumentos e as despesas efectivamente feitas pela administração que prestou o serviço, por força
do disposto no art.o 104.o al. c), da Directiva 69/335, do Conselho,
de 17 de Julho de 1969 na redacção que lhe foi dada pela Directiva
85/303/CEE, do Conselho, de 10 de Junho de 1985.
30
E se tiverem dúvidas de interpretação, devem pedir ao Tribunal
de Justiça para que sobre elas se pronuncie.
31
Contudo, a vontade do próprio legislador foi o da sua extensibilidade
ao caso sub judice, tanto mais que no relatório preambular do DL
no 322/A/2001, de 14/12, que aprova o Regulamento Emolumentar
dos Registos e Notariado refere que: ”A Adaptação da tributação
emolumentar à jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias ( TJCE) relativa à Directiva no 65/355/CEE, sobre
reunião de capitais, foi o motivo que despoletou todo este esforço
de reforma. Porém, como se pode verificar pelo que foi referido anteriormente, o resultado desta reforma ultrapassou em muito este
intuito inicial.”
(o destaque e sublinhado são da recorrente)
Normas violadas: Directiva 69/335, do Conselho, de 17 de Julho
de 1969, na redacção que lhe foi dada pela Directiva 85/303/CEE
do Conselho, de 10 de Junho de 1985; artigos 18o, 103.o, n.o 2, e
alínea i) do n.o 1 e artigo 165.o da Constituição da República
Portuguesa”.
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso não merece provimento. Invoca, em abono
do seu entendimento, a jurisprudência do Tribunal, que tem julgado
não ser inconstitucional o artigo 5o da Tabela de Emolumentos Notariais, e a não aplicabilidade às taxas devidas pela celebração de
actos notariais de alienação por particulares de imóveis situados em
Portugal das Directivas 69/335/CEE e 85/303/CEE.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim estabelecida:
”No dia 31 de Março de 1999, a impugnante celebrou de uma
escritura pública de compra e venda de imóveis, outorgada no 1o
Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, doc. de fls. 31 e segs.;
17

514
O referido Cartório Notarial, liquidou e cobrou à impugnante a
quantia de 4425 180$00, dos quais 1 212 000$00 correspondem a
emolumentos, conforme cópia do registo de conta a fls. 29;
Tal montante foi apurado através da aplicação do artigo 5o da
Tabela de Emolumentos anexa ao Código do Notariado aprovado
pelo DL 397/83, de 2 de Novembro, com as alterações introduzidas
pelas Portarias no 996/98, de 25 de Novembro ;
O referido montante de 1 212 000$00 foi pago pela impugnante
em 31 de Março de 1999;
A presente impugnação foi instaurada em 26 de Maio de 1999”.
3.1. Interveio a ora recorrente como adquirente numa escritura
de compra e venda de imóveis celebrada perante um notário que
a propósito liquidou e cobrou os emolumentos impugnados.
A impugnação desta liquidação assenta em dois fundamentos: a
inconstitucionalidade orgânica e material da norma aplicada na liquidação, e a sua incompatibilidade com o direito comunitário.
Não entendeu a sentença recorrida que o acto enfermasse de qualquer desses vícios, e por isso o não anulou.
A recorrente reage mediante o presente recurso jurisdicional, continuando a defender, contra o que se entendeu na sentença, que a
liquidação ”foi feita por aplicação de diplomas que estão feridos de
inconstitucionalidade (orgânica e formal) e que violam a Directiva
Comunitária 69/335/CEE, e decisões do TJCE”.
3.2. Quanto à violação de ”decisões do TJCE”, importa dizer que
não se trata de vício que possa conduzir à anulação do acto tributário
de liquidação.
As decisões do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
(TJCE) a que a recorrente se refere foram tiradas em processos de
reenvio prejudicial suscitados por tribunais nacionais, em que se solicitava a interpretação de normas de direito comunitário, no uso
da competência que àquele Tribunal confere o artigo 234o do Tratado
de Roma (anterior artigo 177o).
Ora, as decisões do TJCE neste contencioso não vinculam senão
os órgãos jurisdicionais dos Estados membros, e, mesmo estes, apenas
no que toca à interpretação das normas direito comunitário.
Por isso não cabe afirmar, relativamente a uma norma jurídica
nacional, que ela viola uma decisão do TJCE proferida no âmbito
de um reenvio prejudicial.
No que concerne à Directiva 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de
Julho de 1969, na redacção da Directiva 85/303/CEE, do Conselho,
de 10 de Junho de 1985, é jurisprudência constante deste Tribunal
que ela só tem aplicação quando se trate de impostos indirectos incidentes sobre reuniões de capitais. Designadamente, quando esteja
em causa a constituição e(ou) fusão de sociedades e modificações
do seu capital.
Isto porque, como reafirmou o TJCE, no acórdão de 21 de Setembro
de 2000, no processo n.o C-19/99, essa Directiva visa ”promover a
livre circulação de capitais, considerada essencial à criação de uma
união económica com características análogas às de um mercado interno”. Não protege, pois, outros valores que não a livre circulação
de capitais, não querendo aplicar-se, por essa razão, a casos que se
situam foram desse campo, como é do comércio de bens imóveis
entre entidades nacionais de um mesmo Estado membro.
Neste sentido decidiram, entre outros, os acórdãos desta Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
de 13 de Dezembro de 2000 e de 11 de Dezembro de 2002, nos
recursos n.os 25545 e 1058/02, respectivamente.
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Nem vale argumentar, como faz a recorrente (conclusão no 31)
a partir do Decreto-Lei no 322-A/2001, de 14 de Dezembro, que aprovou o Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado, e aonde
se afirma o objectivo de adaptar a tributação emolumentar à jurisprudência do TJCE. Essa revelada intenção do legislador não encerra
em si a virtualidade de alargar o campo de aplicação da Directiva
a todos os emolumentos, independentemente da natureza do acto
subjacente.
No nosso caso, estamos perante emolumentos notariais cobrados
a propósito da celebração de uma escritura pública de compra e venda
de imóveis, conforme resulta da matéria de facto que vem fixada,
não cabendo, pois, confrontar a legislação nacional aplicada pelo acto
de liquidação com aquele diploma comunitário.
É certo que a Directiva proíbe aos Estados membros, além de
impostos sobre as entradas de capitais, e ”no que diz respeito às
sociedades, associações ou pessoas colectivas com fins lucrativos”,
a cobrança de ”qualquer imposição, seja sob que forma for, em relação
ao registo ou qualquer outra formalidade prévia ao exercício de uma
actividade a que (...) esteja sujeita em consequência da sua forma
jurídica” (sublinhado nosso).
Mas, ainda aqui, o que é vedado pelo norma jurídica comunitária
é a sujeição da pessoa colectiva a imposições cobradas a propósito
de formalidades de que se faça depender o exercício da actividade,
em consequência da sua forma jurídica. Como esclarece o TJCE (acórdão no processo C-206/99, de 21 de Junho de 2001), a apontada
proibição ”é justificada pelo facto de, embora certas imposições não
incidirem, enquanto tais, sobre as entradas de capitais, são cobradas
em razão de formalidades ligadas à forma jurídica da sociedade, isto
é, o instrumento utilizado para reunir capitais, pelo que a sua manutenção poderia pôr igualmente em causa os objectivos prosseguidos
pela Directiva”.
Nos arestos do TJCE invocados pela recorrente em defesa do seu
entendimento não é feita interpretação que colida com a aqui
adoptada.
E, porque este Tribunal nacional não tem dúvidas sobre a interpretação das invocadas normas da Directiva em causa (ou elas estão
dissipadas pelas decisões entretanto havidas do TJCE), o reenvio prejudicial não só se nos não impõe, nos termos da parte final do citado
artigo 234o, como é desnecessário.
Improcede, pois, o fundamento que assenta na pretensa incompatibidade das normas nacionais aplicadas pelo acto recorrido com
o direito comunitário.
3.3. Segundo a recorrente, as normas aplicadas pelo acto em crise
seriam, ainda, organicamente inconstitucionais, porque criadas pelo
Governo sem o abrigo de autorização parlamentar, e ”os emolumentos
devem estar sujeitos ao princípio da legalidade fiscal (reserva de competência) - tendo em conta a Revisão Constitucional mesmo para
quem os considere como taxas”.
Quanto a este ponto, pode adiantar-se que a recorrente, ao contrário
do que pretende (cfr. a sua conclusão no 8), só terá razão se os
emolumentos em causa puderem qualificar-se como impostos.
É que só os impostos - e as contribuições especiais, que, por similaridade de razões, partilham o mesmo regime estão sujeitos à
reserva de competência relativa da Assembleia da República, a quem
cabe definir a sua incidência, taxa, os benefícios fiscais e as garantias
dos contribuintes vejam-se os artigos 168o, no 1, e 106o, no 2, da
Constituição da República Portuguesa (CRP).
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As taxas têm estado subtraídas a esse regime, podendo o Governo
legislar na matéria sem necessidade de autorização da Assembleia
da República.
Acontece, é verdade, que, após a revisão constitucional de 1997,
também o ”regime geral das taxas”, como se expressa o artigo 165o,
o
n 1, alínea i), da CRP, passou a integrar a mesma reserva da Assembleia da República.
Porém, isso não afecta as normas aplicadas pelo acto tributário
em crise, as quais, tendo visto a luz antes da referida revisão constitucional, devem ser apreciadas, para aferição da sua constitucionalidade, à luz do regime constitucional ao tempo vigente. Não cabe,
pois, falar de uma ”inconstitucionalidade superveniente”, que a jurisprudência tem, uniformemente, rejeitado.
Cumpre, pois, ver se os emolumentos em causa merecem a qualificação de taxas ou se lhes convém mais a de impostos; concomitantemente, abordar-se-à, também, a questão da ”desproporção intolerável” que a recorrente aponta entre o ”montante cobrado e o
custo do serviço prestado”, o que daria causa (ainda que não expressamente abordado pela recorrente nesta perspectiva) à inconstitucionalidade material da norma aplicada pelo acto de liquidação.
3.4. São questões que o Tribunal Constitucional tratou recentemente no acórdão no 115/2002, tirado em 12 de Março no processo
o
n 567/00, e publicado na II série do Diário da República de 28 de
Maio de 2002.
O tema foi estudado, no referido acórdão, de modo a retomar,
reafirmar e desenvolver a anterior jurisprudência do Tribunal, jurisprudência essa que, no ponto interessante, se não afasta da linha
que também esta Secção de Contencioso Tributário vem percorrendo,
e na qual enfileiramos, razão por que, aqui, nos limitaremos a repetir,
e em traços assaz grosseiros, o que de essencial essa jurisprudência
tem afirmado.
É sabido que a fronteira entre o imposto e a taxa se define a
partir da estrutura unilateral daquele e bilateral ou sinalagmática desta. Diferentemente daquele que paga um imposto, o sujeito passivo
da taxa recebe em troca uma prestação individualizada, mas não é
forçoso que haja, entre o valor dessa prestação - no caso, o serviço
notarial - e o montante da taxa uma equivalência económica, exigindo-se, antes, uma correspondência jurídica entre um e outro, de
tal modo que só uma ”desproporção intolerável” é capaz de descaracterizar o tributo como taxa.
O sinalagma não é, em todo ocaso, apenas formal. Exige-se a sua
substancialidade, quer dizer, o montante da taxa a cobrar deve ter
uma relação que possa ser apercebida pela ordem jurídica como correspondente à prestação proporcionada ao sujeito passivo. Não, necessariamente, repete-se, ao respectivo valor, mas também não tão
manifestamente desproporcional que se desligue do seu custo, perdendo toda a correspectividade perceptível. Desproporção que se não
mede, só, por referência ao custo instantâneo do concreto serviço
individualizado, mas ao conjunto das despesas a que dá lugar a manutenção da estrutura permanente que assegura a prestação do serviço
público. E que se não se afere, apenas, em relação ao custo do serviço,
mas também ao valor da própria utilidade propiciada, isto é, ao valor
da vantagem ou benefício que aquele a quem se exige a taxa retira
do serviço que lhe é prestado.
Ora, partindo deste desenho caracterizador, os emolumentos do
artigo 5o da Tabela de Emolumentos Notariais são qualificáveis como
uma taxa, e não como um imposto.
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Porque existe uma relação sinalagmática - de um lado está a receita
e, do outro, o serviço notarial prestado à recorrente. Porque há uma
causa para que se exija o tributo (a aludida prestação) e, se não
se surpreende entre o seu montante e o serviço uma perfeita equivalência económica, também não se reconhece um desfasamento tal
que afaste a com respectividade entre ambos. Porque o montante
da taxa não deixa de ser função do custo do serviço, globalmente
considerado, só porque é mais marcada a sua relação com o valor
da utilidade recolhida pela recorrente. Porque aquele nexo sinalagmático não é destruído por um flagrante excesso do quantum exigido
à recorrente a propósito da celebração da escritura notarial em que
outorgou.
Deste modo, nem os emolumentos em causa tinham que ser criados
pela Assembleia da República, uma vez que não são, de facto, um
imposto, tendo nascido por obra de diploma emanado do Governo,
ademais, anterior à reforma constitucional de 1997; nem há entre
o seu montante e a contra-prestação uma desfasamento tal que torne
a norma inconstitucional, por violação da proporcionalidade.
Improcedem, pelo exposto, todas as conclusões das alegações do
recurso.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juizes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.
Custas a cargo da recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Mendes Pimentel — Fonseca Limão.

Acórdão de 2 de Março de 2003.
Assunto:
Questão de facto. Incompetência hierárquica.
Doutrina que dimana da decisão:
Se no recurso interposto de decisão do tribunal tributário de
1a instância se incluírem questões de facto de que aquele
não haja conhecido, é o Supremo Tribunal Administrativo
incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência ao Tribunal Central Administrativo (2a Secção).
Recurso n.o 1896/02-30. Recorrente: Credit Lyonnais Portugal, SA;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conso. Dr. Vítor
Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
”Credit Lyonnais Portugal, S.A.” impugnou no Tribunal Tributário
de 1a Instância de Lisboa a liquidação de emolumentos que lhe foram
liquidados pela celebração de uma escritura pública de aumento do
seu capital social.
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Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi julgada improcedente a impugnação por procedência da excepção peremptória do
direito de acção.
Não se conformando com a decisão recorreu a impugnante para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo a sua revogação, formulando as seguintes conclusões:
A - Devem as presentes alegações ser admitidas, por tempestivas,
nos termos dos artigos 282o, n.o,3 do CPPT e 145o, n.o 5, do CPC;
B - A recorrente, convicta da razão que lhe assiste, de forma alguma
pode concordar com a Douta sentença que julgou improcedente, por
extemporaneidade, a impugnação de acto tributário de liquidação de
emolumentos do Registo Comercial.
C - Pois, o referido acto tributário de liquidação de emolumentos
é contrário ao direito comunitário, nomeadamente ao artigo 10o da
Directiva 69/335 do Conselho.
D - É incontestável que o Estado Português, ao arrepio do disposto
no artigo 249o do CE, não transpôs para a ordem jurídica interna
o citado normativo comunitário.
E - Este comportamento, violador do citado artigo 249o do CE,
não permite que os cidadãos nacionais conheçam o verdadeiro alcance
dos seus direitos.
F - Ora, é jurisprudência constante do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias (TJCE), que enquanto o Estado-membro
não transpuser uma Directiva, as normas nacionais relativas a prazos
são inaplicáveis.
G - Este entendimento funda-se na concepção do primado do direito
comunitário, concebido no caso Simmenthal, de 9 de Março de 1978.
H - No seguimento deste caso, formou-se a convicção que o juiz
nacional deve interpretar o direito à luz do texto e finalidade da
Directiva o cfr., Acórdão proferido no âmbito do caso Marleasing,
de 13 de Novembro de 1990.
I - Como culminar desta sequência jurisprudencial, no caso Factortame, de 16 de Junho de 1990, estabeleceu-se o afastamento da
norma processual interna quando esta impeça ou dificulte a eficácia
dos direitos estabelecidos e reconhecidos à luz do direito comunitário.
J - Atento o exposto, sendo verdade que o Juiz nacional deve aplicar
o direito comunitário, através de mecanismos processuais internos,
é instado a ignorar esse mesmo direito processual que rege os seus
actos de jurisdição, sempre que estes impeçam ou dificultem a plenitude dos efeitos do normativo comunitário, pelo que,
L - Quando as normas processuais internas conflituem com o direito
comunitário, terão que ser julgadas inaplicáveis por força do primado
do direito comunitário.
M - Por outro lado, não se pode comparar o caso em análise nos
presentes autos com aqueles dos quais resultaram os acórdão de 15
de Setembro de 1998 (caso Spac SpÁ), acórdão de 10 de Julho de
1997 (caso Palmisani) e acórdão de 17 de Julho de 1997 (caso Haahr
Petroleum Ltd) porquanto,
N - Nos supra referidos casos estava em causa um período de
caducidade que oscilava entre 3 e 5 anos contados desde o momento
da prática do facto, e um ano a contar da efectiva transposição da
Directiva.
O - Nestes casos o TJCE considerou tais prazos razoáveis dado
que não colidem com o princípio da efectividade, ou seja,
P - Não tornam praticamente impossível ou extraordinariamente
difícil o exercício de direitos emergentes de uma directiva não
transposta.
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Q - Ora, o caso analisado nos presentes autos assume contornos
radicalmente diferentes, dado que está em causa um prazo de caducidade de 90 dias, o que,
R - Sem qualquer dúvida colide com o princípio da efectividade,
uma vez que impossibilita o exercício de direitos emergentes de uma
directiva não transposta.
S - De qualquer forma, por assumir importância fundamental para
a decisão da causa a interpretação a dar a um acto adoptado por
Instituições da Comunidade, e atento o disposto no artigo 234o (ex-artigo 177o), do Tratado de Amesterdão os autos deverão ser remetidos a titulo prejudicial para o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, para que este se pronuncie sobre as seguintes
questões:
”Pode um Estado-membro que, ao arrepio do disposto no artigo 249o do Tratado de Amesterdão, não transpôs a Directiva
69/335/CEE, do Conselho, de 17/7/69, para o seu ordenamento interno
e com essa omissão não permite que os particulares conheçam a totalidade dos direitos que lhes assistem, invocando normas processuais
internas para obstar à plenitude dos efeitos do sobredito normativo
comunitário?”;
”É legítimo que o Estado invoque um prazo de caducidade de
90 dias, previsto no ordenamento jurídico interno, para se abster de
conhecer um direito emergente de uma Directiva Comunitária (in
casu Directiva n. o 69/335/CEE), não transposta no prazo nela
previsto?”;
”O prazo de 90 dias, contados desde o momento em que a obrigação
tributária se torna exigível, colide com o princípio da efectividade?”
T - O Meritíssimo Juiz a quo, não poderia decidir no sentido de
a figura dos emolumentos não se subsumir à noção de imposto, ruas
à de taxanem tão pouco considerar que a inconstitucionalidade, de
que enferma a norma base da liquidação impugnada, por violação
do princípio da legalidade, não gerar o vício de nulidade mas o de
mera anulabilidade.
U - A taxa caracteriza-se por ser de natureza sinalagmática e bilateral, porquanto representa a retribuição pela prestação de um
serviço.
V - Ou seja, o montante da taxa é conexo com os recursos consumidos na prestação do serviço sendo, juridicamente, equivalente
ao beneficio retirado pelo particular.
X - As taxas, no que respeita à determinação do seu quantitativo
são limitadas pelos princípios da proporcionalidade e da proibição
do excesso.
Z - Nesta conformidade, a taxa tenderá a corresponder a um preço
fixo para cada serviço prestado, dado que a natureza e tipo de serviços
são os únicos factores determinantes dos recursos consumidos e custos
incorridos com a sua prática.
AA - O imposto, por seu turno, não sofre as mesma limitações
com referência à determinação do valor a cobrar, caracterizando-se
por ser uma manifestação do ius imperii de que o Estado está revestido.
AB - Assim, consubstancia uma imposição pecuniária obrigatória
e unilateral, com vista à satisfação das necessidades públicas e redistribuirão da riqueza.
AC - Atentas as suas características, a constituição submeteu a
competência para criação de impostos à Assembleia da República,
por via da Reserva Relativa de competência legislativa.
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Ou seja,
AD - Os Diplomas que aprovam impostos têm que assumir a forma
de Lei ou Decreto-Lei autorizado.
AE - Nesta conformidade é essencial analisar os elementos caracterizadores dos emolumentos em análise por forma a subsumi-los
a umas das figuras - Taxa/Imposto.
AF - Ora, o Diploma subjacente à liquidação dos emolumentos
registais em análise - Portaria n.o 883/89, de 13 de Outubro -, estipula,
para além da componente fixa, que os emolumentos serão fixados
em 10$, 5$, 4$ ou 3$, por cada Esc.: 1.000 ou fracção.
Ou seja,
AG - Consagra uma taxa regressiva de 1%, 0,5%, 0,4%, 0,3%.
Em razão do que,
AH - O quantitativo fixado não é fixo, como tendem as verdadeiras
taxas, variando antes em função da capacidade contributiva do sujeito
passivo manifestada, in casu, no aumento de capital a registar.
AI - face ao exposto, e tendo em consideração o valor liquidado
à, ora, recorrente, é manifesto que, entre o serviço prestado e o montante suportado pelo sujeito passivo não existe qualquer correspondência, ainda que jurídica.
Porquanto,
AJ - Os emolumentos cobrados pelo registo do aumento de capital
realizado, não se destinam à retribuição do serviço prestado pela
Conservatória do Registo Comercial, mas à satisfação das necessidades
financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição
justa dos rendimentos e da riqueza (cfr. Artigo 103o, n.o 1, da Constituição da República Portuguesa).
AL - Tanto assim é que a Assembleia da República viu-se na contingência de suprir a ilegalidade de que padecem as tabelas emolumentares tendo, na alínea b) do n.o 2 do artigo 10o da Lei n.o 85/2001,
de 4 de Agosto, declarando autorizar o Governo a alterar as Tabelas
Emolumentares dos Registos e Notariado com o intuito da sua ”adaptação (. . .) em conformidade com o princípio da proporcionalidade
da taxa ao custo do serviço prestado.” (o sublinhado é nosso)
AM - Resulta, então, o expresso reconhecimento por parte da Assembleia da República que os emolumentos liquidados à recorrente
são ilegais, por violação do princípio da proporcionalidade, o que,
AN - Determina o seu enquadramento na noção de imposto em
detrimento da sua qualificação enquanto taxa.
AO - Assim, e atenta a reserva relativa de competência legislativa
que impende sobre a criação de impostos, tendo a Portaria n.o 883/89,
de 13 de Outubro, sido aprovada sem a chancela da Assembleia da
República, esta é inconstitucional, o que,
AP - Atento o disposto na alínea d) do n.o 2 do artigo 133o do
Código de Procedimento Administrativo, implica a nulidade do acto.
AQ - É certo que o este Supremo Tribunal Administrativo tem
manifestado o entendimento que o acto administrativo que aplica
norma inconstitucional não é nulo mas tão somente anulável.
Porém,
AR - Sempre se ressalvam os casos em que, quando seja atingido
o núcleo essencial de um direito fundamental, o vício será a nulidade
e não a anulabilidade.
AS - As razões que levam o Tribunal de 1a Instância a pronunciar-se
no sentido da mera anulabilidade, prendem-se com os princípios da
certeza e segurança jurídica.
AT - Ora, em primeira linha, a recorrente, entende ser violado
o núcleo essencial do direito de propriedade, pelo que,
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AU - A liquidação de que foi alvo consubstancia uma clara situação
de confisco, porquanto se vê despojada de um bem, sem que haja
qualquer título legitimador de tal acto.
AV - Por outro lado, quem colocou em crise os mencionados princípios de certeza e segurança, foi o próprio Estado Português ao,
pela sua inércia violadora do disposto no artigo 249o do CE, não
permitir que os seus cidadãos conhecessem os seus direitos em toda
a sua extensão.
AX - Assim, não se afigura legítimo que o Estado venha invocar
o seu comportamento, ilícito e culposo, sublinhe-se, para se abster
de responder ao pedido.
AZ - Deve ser salientado que a violação do núcleo essencial do
direito de propriedade resulta do próprio texto constitucional, nomeadamente do seu artigo 103o, n.o 3.
BA - Acresce que a jurisprudência fundamentadora da posição
adoptada pelo Meritíssimo Juiz a quo, mostra-se contraditória com
o Acórdão do Pleno, de 31 de Outubro de 1990, in Acórdãos Doutrinais, 353, 666, bem como Acórdão da Secção de Contencioso Tributário do STA, de 27 de Outubro de 1999, proferido no âmbito
do Recurso n.o 23 272.
BB - Dos termos dos citados Acórdãos, resulta que a inconstitucionalidade das leis é um vício tão grave que pode ser invocado
em sede de Oposição.
BC - Ora, tal só será possível se a sua não impugnação não lhe
atribuir estatuto de ”caso resolvido”, o que,
BD) - Só é juridicamente possível, se se considerar que, o acto
de liquidação enferma de nulidade e não de mera anulabilidade.
BE - Nestes termos, o acto tributário de liquidação de emolumentos
Registrais é nulo, sendo sindicável a todo tempo, pelo que,
BF - A impugnação de acto tributário de liquidação de emolumentos
Registrais, é tempestiva, só assim se assegurando os princípios de
certeza, segurança, justiça e proporcionalidade.
Afigurando-se ao Relator que o recurso poderia não versar exclusivamente matéria de direito, atentas nomeadamente as alínea AI
e AU, o que poderia determinar a incompetência em razão da hierarquia do Tribunal para dele conhecer, foi notificada a recorrente
para se pronunciar quanto a tal questão prévia, vindo ela dizer que
o Tribunal é competente e que o recurso versa a subsunção dos factos
a conceitos jurídicos e nomeadamente nas alíneas referidas.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi dito nada ter a
opor ao entendimento do relator expresso a fls. 269.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na decisão recorrida consideraram-se provados os seguintes factos:
1-Em 30/12/1994, no 15o. Cartório Notarial de Lisboa, foi celebrada
uma escritura pública tendo por objecto o aumento do capital social
da firma ”Credit Lyonnais Portugal, S.A.”, de Esc. 6.000.000.000$00
para Esc. 13.335.000.000$00, tudo conforme cópia que se encontra
junta a fls. l5 a 23 dos autos e cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido;
2-Na data referida no no. 1, a Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa efectuou a liquidação da conta derivada do registo da aludida escritura, da mesma constando, além do mais, a quantia de Esc.
22.017.000$00, a qual foi liquidada por aplicação das regras previstas
no arto. 1, no. 3, da Tabela de Emolumentos do Registo Comercial
aprovada pela portaria 883/89, de 13/10 (cfr. cópia da conta emolumentar que se encontra junta a fls.41 dos autos; informação exarada
a fls.73 e 74 dos autos);
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3-Em 30/12/1994, a impugnante efectuou o pagamento da conta
identificada no no. 2 (cfr. documento junto a fls.42 dos autos);
4-Em 21/12/1999; deu entrada na R. F. do 2o. Bairro Fiscal de
Lisboa a impugnação apresentada por ”Credit Lyonnais Portugal,
S.A.”, tendo por objecto a liquidação identificada no no. 2 (cfr. carimbo
de entrada aposto a fls.2 dos autos).
Logra prioridade de apreciação a questão prévia suscitada.
Nos termos dos artigos 167o do Código de Processo Tributário
e 32, no1, alínea b), do ETAF este Supremo Tribunal apenas conhece
dos recursos dos tribunais tributários de 1a instância com exclusivo
fundamento em matéria de direito. Conforme este Tribunal tem vindo
a decidir em inúmeros acórdãos, na esteira do ensinamento do Prof.
Manuel de Andrade de que a competência se afere pelo ”quid disputatum” e não pelo ”quid decisum”, para a determinação da competência do tribunal não importa saber se a matéria invocada releva
ou não para a decisão do recurso por a questão da competência
ter de ser previamente resolvida.
Nas alegações da recorrente e respectivas conclusões que acima
se transcreveram sustenta a recorrente que:
1 - tendo em consideração o valor liquidado à ora recorrente é
manifesto que, entre o serviço prestado e o montante suportado pelo
sujeito passivo não existe qualquer correspondência, ainda que jurídica
(conclusão AI);
2 - a liquidação de que foi alvo consubstancia uma clara situação
de confisco, porquanto se vê despojada de um bem, sem que haja
qualquer título legitimador de tal acto (conclusão AU).
Saber se o valor liquidado em concreto à recorrente tem ou não
correspondência ao serviço prestado e se por aquela liquidação a
recorrente se vê despojada de um bem sem que haja título legitimador
implica a apreciação de. factos que não constam do probatório que
se transcreveu, sendo certo que nessas alíneas não se contém, no
contrário do que diz a recorrente, apenas os conceitos de taxa e de
confisco. Donde ter de concluir-se que o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, o que determina a incompetência em
razão da hierarquia para dele conhecer.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência em
declarar este Supremo Tribunal Administrativo incompetente em razão da hierarquia para conhecer do recurso, cabendo tal competência
ao Tribunal Central Administrativo.
Custas pela recorrente, fixando em E 120 a taxa de justiça e em
50 % a procuradoria.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Mendes Pimentel.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo.

Doutrina que dimana da decisão:
A acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo constitui um meio complementar dos restantes meios
contenciosos, destinado a servir aqueles casos em que a
lei não faculta aos administrado os instrumentos processuais
adequados à tutela jurisdicional efectiva dos seus direitos
e interesses legítimos.
Recurso n.o 1907/02, em que são recorrente Jerónimo Martins, SGPS,
S.A e recorrido Director-Geral dos Registos e do Notariado e de
que foi relator o Ex.mo Juiz Cons. Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Jerónimo Martins, SGPS, S A, recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 5o Juízo, 1.a Secção, julgou
verificado o erro na forma de processo, anulou todos os actos praticados desde a petição inicial inclusive e absolveu a entidade recorrida
da instância.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1 - Os emolumentos em causa violam frontalmente o Direito Comunitário, designadamente, a Directiva 69/335/CEE.
2 - Os Estados membros encontram-se obrigados a proceder à restituição das quantias que cobrem em violação do direito comunitário;
3 - As ordens jurídicas nacionais dos Estados membros têm competência para disciplinar o regime processual das acções destinadas
a assegurar o reembolso das quantias cobradas em violação do direito
comunitário, no entanto, o regime processual dessas acções tem de
garantir o efectivo respeito pela aplicação do direito comunitário.
4 - O TJCE tem considerado que, para as acções destinadas a
obter a restituição de uma quantia indevidamente cobrada pelo Estado
em violação do direito comunitário, são razoáveis e poderão ser aceites
prazos da ordem dos três e cinco anos.
5 - O prazo previsto na lei Portuguesa para a impugnação judicial
não permite uma aplicação efectiva do direito comunitário na situação
em apreço, caso se entenda que a violação do Direito Comunitário
origina uma mera anulabilidade;
6 - O ordenamento jurídico português já dispõe de um meio processual capaz de assegurar o respeito pelo principio da efectividade
do Direito Comunitário: a acção para reconhecimento de um direito
ou interesse legitimo em matéria tributária, regulada no art. 145o
do C.P.P.T.
7 - O emprego desta acção justifica-se plenamente em face do
preceituado na referida norma, que dispõe que as acções ”podem
ser propostas sempre que esse meio processual for o mais adequado
para assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva do direito ou interesse legalmente protegido”.
8 - A tutela judicial efectiva - direito constitucional consagrado
nos arts. 20o e 268o, n.o 4, da Constituição da República determina
o direito da recorrente a obter a restituição da quantia que foi cobrada
em violação do Direito Comunitário.
9 - Quando a acção para reconhecimento de direito ou interesse
legítimo for o meio mais adequado para obter a tutela judicial efectiva,
esse meio pode ser utilizado «sempre»., o que significa que pode
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ser utilizado mesmo nos casos que exista acto administrativo ou acto
tributário não impugnado no respectivo prazo.
10 - O emprego da acção para o reconhecimento de direito ou
interesse legítimo em matéria tributária justifica-se plenamente na
presente situação e permite o respeito integral pelo princípio do primado e da efectividade do Direito Comunitário.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento na linha
da jurisprudência deste S TA.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
a) Em 09/12/1998, no 4o Cartório Notarial de Lisboa, foi celebrada
uma escritura pública de aumento de capital social da Autora, de
69 656 687 000$00 para 70 489 102 000$00 - cfr. fls. 14 a 16;
b) Pela inscrição no registo comercial do aumento de capital social
referido em a) que antecede foi liquidada à Autora a quantia de
esc. 3 331 660$00, quantia essa integralmente paga em 20/02/1999
- cfr. fls. 30;
c) A quantia referida em b) que antecede respeita a liquidação
emolumentar, ao abrigo dos arts. 3o, nos 1 e 3, da Tabela de Emolumentos do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, aprovada pela
Portaria no 996/98, de 25/11 - cfr. fls. 30;
d) A presente acção para reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo em matéria tributária foi deduzida em 13/07/2001 - cfr. fls.
2.
3.1. A decisão recorrida afirmou que está vedado ao administrado
recorrer às acções para reconhecimento de um direito quando a lei
tiver previsto para a satisfação da sua pretensão o uso da impugnação
do acto da liquidação já que esta assegura a tutela efectiva que a
ofensa do direito invocado reclama.
Acrescentou que não pode a presente acção ser convolada para
impugnação uma vez que o pedido desta tem de ser diverso do daquela
acção que sempre seria intempestiva até porque o acto que aplica
norma eventualmente inconstitucional ou contrária ao direito comunitário, estando embora viciado por erro nos pressupostos de direito
e, por isso, ferido de violação de lei não é nulo mas anulável.
Por isso julgou verificado o erro na forma de processo, anulou
todos os actos praticados desde a petição inicial inclusive e absolveu
a entidade recorrida da instância.
3.2. A questão que importa apreciar no presente recurso consiste
em determinar se, podendo a autora ter impugnado judicialmente
o acto tributário de liquidação dos emolumentos, ou mesmo ter pedido
a revisão do mesmo acto tributário, pode, ainda, instaurar a presente
acção para reconhecimento de um direito sobre os indicados emolumentos que pagou nos termos referidos no probatório.
E sobre a questão em apreciação estabelece o arto 145o do CPPT
que ”as acções (para obter o reconhecimento de um direito ou interesse legítimo) apenas podem ser propostas sempre que esse meio
processual for o mais adequado para assegurar uma tutela plena,
eficaz e efectiva do direito ou interesse legalmente protegido”.
Este preceito normativo, ainda que com diversa redacção, não é
substancialmente diferente do arto 165o, n.o 2, do CPT que estabelecia
que ”as acções só podem ser propostas quando os restantes meios
contenciosos, incluindo os relativos à execução da sentença, não assegurem a tutela efectiva do direito ou interesse em causa”.
E as normas constantes destes preceitos bem como a norma constante do arto 69o, n.o 2, da LPTA têm sido entendidas por este STA

525
(cfr. STA, 1a Secção, 3-3-94, Rec. 33.290) como consagrando o entendimento de que a garantia contenciosa de reconhecimento de direitos e interesses legalmente protegidos, consagrada constitucionalmente, foi estabelecida pelo legislador constitucional não como um
meio alternativo ou subsidiário, mas como meio complementar do
sistema tradicional de defesa contenciosa, face a condutas lesivas dos
direitos ou interesses juridicamente tutelados tendo aquele arto 69o,
n.o 2, da LPTA estabelecido, como pressuposto processual da acção
de reconhecimento de direitos ou interesses legalmente protegidos,
a sua necessidade para assegurar, efectivamente, a tutela jurisdicional
do direito ou interesse, cuja titularidade se invoca.
Continua, por isso, a funcionar o pressuposto processual constante
daquele no 2 do arto 69.o da LT.T.A. sempre que o recurso contencioso
e respectiva execução de sentença anulatória se apresentem como
via adequada a uma eficaz e efectiva tutela jurisdicional dos direitos
ou interesses legalmente protegidos caso em que é injustificado e
desnecessário o exercício do direito de acção.
Nesta perspectiva se entende a afirmação do acórdão da 1a Secção
deste STA, de 12-3-96, Rec. 38.367, de que daí decorre que se recuse
a este meio processual a função de uma segunda garantia de recurso
aos tribunais, perdida a primeira pela preclusão do respectivo prazo.
Igualmente é este o sentido do acórdão da mesma Secção de 18-2-97,
Rec. 40.257, quando afirma que o arto 268o 5 da CRP, na redacção
de 1989, não teve o propósito de subverter a regra da necessidade
de interposição do recurso contencioso dos actos lesivos expressos
ou simplesmente presumidos. . . instituindo a acção para o reconhecimento do direito como um meio de natureza complementar, face
ao sistema tradicional de defesa, pela via do recurso contencioso,
tendo em vista uma mais ampla tutela dos direito e interesses do
administrado, cujo uso deve ser apreciado de forma casuística.
Continua a ser esta a orientação mais recente da la Secção do
STA podendo consultar-se a título de exemplo os seguintes acórdãos
de 10-01-2001, Rec. 46.633, de 27-06-2001, Rec. 46.283, de 10-07-2001,
Rec. 47.462, e de 1-10-2002, Rec. 47.063.
Conforme se escreveu naquele primeiro acórdão de 10-01-2001,
Rec. 46.633, que, de perto, passaremos a acompanhar o princípio
pro actione, ou da accionabilidade, foi reforçado no art. 268o da Constituição, pelo que as acções para reconhecimento de direito deixaram
de ter cariz subsidiário passando a perfilar-se como um meio adjectivo
de dignidade igual à dos demais.
É que o legislador tem o poder, e o dever, de ordenar e racionalizar
os meios processuais disponíveis aos fins a atingir, reservando para
cada um o domínio que melhor se harmonize com a sua natureza
sendo o art. 69o, n.o 2, da LPTA, a expressão disso mesmo com o
que pretendeu o legislador que o recurso contencioso fosse o modo
ideal de reacção contra actos administrativos lesivos.
Se o mesmo não for oportunamente usado tais actos firmam-se
na ordem jurídica e a sua consolidação na ordem jurídica inviabilizará
a possibilidade de se intentar, a todo o tempo, acção para reconhecimento de um direito ou interesse que aquele acto definiu.
Contudo pode suceder que o recurso contencioso não se apresente
como o meio ideal para assegurar a protecção plena que o autor
da acção com ele pretende obter.
Nestas situações deve efectuar-se uma apreciação casuística das
situações para se averiguar da racionalidade e da funcionalidade dos
meios adjectivos a usar.
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É que, normalmente, a interposição de recurso contencioso de acto
lesivo, acompanhada da execução do julgado anulatório, será suficiente
para garantir uma tutela jurisdicional efectiva.
Contudo se as particulares circunstâncias do caso revelarem que
tal não sucede deve admitir-se o exercício do direito de acção, como
meio idóneo para operar a tutela judicial efectiva do direito do
administrado.
Nesta perspectiva o art. 69o, n.o 2, da LPTA e as ditas normas
do CPT e CPPT, devem ser interpretadas de harmonia com a Constituição ou seja de tal forma que o direito de acção previsto naquelas
normas só deverá ser exercitado quando os demais meios e nomeadamente o recurso contencioso ou a impugnação do acto tributário
da liquidação não garantam uma efectiva tutela jurisdicional do direito
ou interesse em questão.
Assim sendo aquelas indicadas normas não sofrem de inconstitucionalidade representando até a adequação dos indicados preceitos
à Lei Fundamental.
Tal constitucionalidade tem sido afirmada pelo Tribunal Constitucional nomeadamente nos acórdãos de 10/2/99, publicados na 2.a Série do DR de 10/4/99 e de 15/5/99, e acórdão de 14/7/99, publicado
na mesma 2a Série, de 14/3/2000.
Neste mesmo sentido se pronunciou o mesmo Tribunal Constitucional (acórdão n.o 435/98, 16-7-98, DR, 2.a Série, de 10-12-98, página
17477) ao afirmar que «O legislador constitucional pretendeu assim
criar, no quadro da justiça administrativa, um modelo garantístico
completo, de forma a facultar ao administrado uma tutela jurisdicional
adequada sempre que esteja em causa um interesse ou direito legalmente protegido.»
«Porém, não pode afirmar-se que o legislador constitucional tenha
pretendido uma duplicação dos mecanismos contenciosos utilizáveis.
Com efeito, o que decorre do n.o 5 do artigo 268o da Constituição
é que qualquer procedimento da Administração que produza uma
ofensa de situações juridicamente reconhecidas tem de poder ser sindicado jurisdicionalmente. É nesta total abrangência da tutela jurisdicional que se traduz a plena efectivação das garantias jurisdicionais
dos administrados.» Nesta perspectiva é de manter a decisão recorrida
que neste sentido se pronunciou.
4. Termos em que se acorda em negar provimento ao presente
recurso.
Custas pela recorrente fixando-se em 50% a procuradoria.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — António Pimpão (relator) — Ernâni
Figueiredo — Almeida Lopes.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Emolumentos registrais. Acção para reconhecimento de direitos ou interesses legítimos.

Doutrina que dimana da decisão:
A acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo constitui um meio complementar dos restantes meios
previstos no contencioso tributário, apenas podendo ser proposta quando for o mais adequado para assegurar uma
tutela plena, eficaz e efectiva do direito ou interesse respectivos, face à globalidade dos primeiros — reclamação ordinária, impugnação judicial, revisão do acto tributário e
recurso contencioso.
Recurso n.o 1908/02-30, em que são recorrente Pingo Doce — Distribuição Alimentar, S.A., e recorrido Director-Geral dos Registos
e Notariado e de que foi relator e Ex.mo Juiz Cons. Dr. Brandão
de Pinho.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por PINGO DOCE — DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, S.A., da sentença do TT de
1a Instância de Lisboa, proferida em 27/09/02, que julgou verificado
o erro na forma de processo, anulando todos os actos praticados
desde a petição inicial, inclusive, absolvendo da instância o Director-Geral dos Registos e Notariado, na acção que, contra este, aquela
sociedade movera, ”para o reconhecimento de um direito em matéria
tributária”.
Fundamentou-se a decisão em estar vedado ao autor recorrer à
dita acção ”quando a lei tiver previsto que a satisfação da sua pretensão
se faz mediante o uso de outro meio processual que não aquele”,
sendo que, no caso, o processo de impugnação concede o grau de
tutela efectiva que a ofensa do direito invocado reclama”.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1a — Os emolumentos em causa violam frontalmente o Direito
Comunitário, designadamente, a Directiva 69/335/CEE.
2a — Os Estados membros encontram-se obrigados a proceder à
restituição das quantias que cobrem em violação do direito comunitário;
3a — As ordens jurídicas nacionais dos Estados-membros têm competência para disciplinar o regime processual das acções destinadas
a assegurar o reembolso das quantias cobradas em violação do direito
comunitário, no entanto, o regime processual dessas acções tem de
garantir o efectivo respeito pela aplicação do direito comunitário;
4a — O TJCE tem considerado que, para as acções destinadas a
obter a restituição de uma quantia indevidamente cobrada pelo Estado
em violação do direito comunitário, são razoáveis e poderão ser aceites
prazos da ordem dos três e cinco anos.
5a — O prazo previsto na lei Portuguesa para a impugnação Judicial
não permite uma aplicação efectiva do direito comunitário na situação
em apreço, caso se entenda que a violação do Direito Comunitário
origina uma mera anulabilidade;
6a — O ordenamento jurídico português já dispõe de um meio processual capaz de assegurar o respeito pelo princípio da efectividade
do Direito Comunitário: a acção para reconhecimento de um direito
ou interesse legítimo em matéria tributária, regulada no arto 165o
do C.P.T.
7a — O emprego desta acção justifica-se plenamente em face do
preceituado na referida norma, que dispões que as acções ”podem
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ser propostas quando os restantes meios contenciosos (...) não assegurarem a tutela efectiva do direito ou interesse em causa”.
8a — A tutela judicial efectiva — direito constitucional consagrado
nos arts. 20o e 268o, no 4, da Constituição da República — determina
o direito da recorrente a obter a restituição da quantia que foi cobrada
em violação do Direito Comunitário.
9a — Quando a acção para reconhecimento de direito ou interesse
legítimo for o meio mais adequado para obter a tutela judicial efectiva,
esse meio pode ser utilizado ”sempre”, o que significa que pode ser
utilizado mesmo nos casos em que exista acto administrativo ou acto
tributário não impugnado no respectivo prazo.
10a — O emprego da acção para o reconhecimento de direito ou
interesse legítimo em matéria tributária justifica-se plenamente ne
presente situação e permite o respeito integral pelo princípio do primado e da efectividade do Direito Comunitário.
Termos em que deve dar-se provimento ao presente recurso, revogando-se a decisão recorrida e julgando-se a acção procedente e
provada, ordenando-se, em consequência a restituição à recorrente
da importância global de 1.942.172$00, acrescida dos juros de lei,
desde 22 de Janeiro de 1997, até ingral embolso.”
Não houve contra-alegações.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
a) Em 23/12/1996, no 4o Cartório Notarial de Lisboa, foi celebrada
uma escritura pública de aumento de capital social da autora, de
3.000.000.000$00 para 4.250.000.000$00 — cfr. fls 15 a 18;
b) Pela inscrição no registo comercial do aumento de capital social
referido em a) que antecede foi liquidada à Autora a quantia de
esc. 1.942.172$00, quantia essa integralmente paga em
22101/1997 — cfr. fls. 14;
c) A quantia referida em b) que antecede respeita a liquidação
emolumentar, ao abrigo do arto 1o, n.os 2 e 3, da tabela de Emolumentos do Registo Comercial, aprovada pela Portaria n.o 883/89,
de 13/10 — cfr. fls. 67;
d) A presente acção para reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo em matéria tributária foi deduzida em 13/07/2001 — cfr. fls. 2;
e) Em 14/11/2001 a Autora deduziu impugnação judicial da liquidação referida em b) que antecede, estando tal processo pendente
no 1o Juízo 1a Secção do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa
sob o no 191/01 — cfr. fls. 58 e 65.”
Vejamos, pois:
A acção para reconhecimento de um direito ou interesse legítimo
em matéria tributária, previsto no arto 145o do CPPT, insere-se na
necessidade de tutela judicial efectiva, postulada no arto 268o, no 4,
da Constituição da República.
Tais acções, como tem sido acentuado na jurisprudência e na doutrina, assumem um carácter complementar, que não alternativo ou
subsidiário, só podendo ser utilizadas quando forem o meio mais
adequado para assegurar essa tutela, de modo plenamente eficaz e
efectivo.
O que aliás logo resulta do disposto no no 3 do mesmo arto 145o:
”as acções apenas podem ser propostas sempre que esse meio processual for o mais adequado para assegurar uma tutela plena, eficaz,
e efectiva do direito” respectivo.
É o que se tem designado por teoria do alcance médio.
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Cfr., desenvolvidamente, sobre o ponto, Jorge de Sousa, CPPT Anotado, à 3.a edição, pág. 694 e segs.
Como se refere no Ac. do TC no 435/98, de 16/7/98 in D. Rep., 21,
de 10/12/98, pág. 17.477.
”O legislador constitucional pretendeu assim criar, na quadro da
justiça administrativa, um modelo garantístico completo, de forma
a facultar ao administrado, uma tutela jurisdicional adequada sempre
que esteja em causa um interesse ou direito legalmente protegido.
Porém, não pode afirmar-se que o legislador constitucional tenha
pretendido uma duplicação dos mecanismos contenciosos utilizáveis.
Com efeito, o que decorre do no 5 do arto 268o da Constituição
é que qualquer procedimento da Administração que produza uma
ofensa de situações juridicamente reconhecidas tem de poder ser sindicado jurisdicionalmente. É nesta total abrangência da tutela jurisdicional que se traduz a plena efectivação das garantias jurisdicionais
dos administrados”.
Cfr, ainda, Vasco Pereira da Silva, Em Busca do Acto Administrativo
Perdido, 1996, pág. 666.
Ora, nos autos, está em causa uma liquidação de emolumentos
registrais.
Contra o que o contribuinte podia reagir, desde logo — como,
aliás, reagiu —, através da impugnação judicial que é o meio contencioso adequado para obter tutela judicial contra actos de liquidação
de tributos, no contencioso tributário.
Como podia igualmente fazê-lo através de reclamação graciosa e
de pedido de revisão do acto tributário, esta no prazo alargado de
quatro anos, ut arto 78o da LGT, com o inerente recurso contencioso
em caso de indeferimento, para obter a restituição do tributo alegadamente ilegal.
Não pode, pois, dizer-se que, no caso concreto, a acção proposta
seja o meio mais adequado para assegurar ao contribuinte a ”tutela
plena, eficaz e efectiva” do direito pretendido fazer valer através da
presente acção, uma vez que os meios processuais acima referidos
permitiam perfeitamente concretizar tais objectivos.
De outro modo, estaria irremediavelmente prejudicado o carácter
”complementar” das ditas acções, carácter assregurado pelo vocábulo
”apenas” inserto no dito no 3 do arto 145o do CPPT.
Como refere Jorge de Sousa, cit., pág. 700/702: a ”possibilidade
de utilizar a acção para obter o reconhecimento judicial de um direito
não reconhecido, por força da referida regra da complementaridade,
estará condicionada à inexistência de outro meio contencioso, que
permita assegurar adequadamente a obtenção dos efeitos jurídicos
pretendidos”.
”Assim, à face do preceituado no no 3 deste arto 145o, só quando,
por estes meios, não for possível obter uma tutela judicial efectiva,
nos termos atrás indicados, poderá utilizar-se a acção para obter a
tutela judicial do direito ou interesse legítimo em matéria tributária.”.
De qualquer modo e ex abundante sempre se dirá que a presente
acção seria intempestiva, já que o respectivo prazo de instauração
é de 4 anos após a constituição do direito ou c conhecimento da
lesão do interessado — arto 145o, no 2, do CPPT.
Ora, tendo o pagamento do tributo em causa sido efectuado em
22/01/97, a acção só foi proposta em 13/07/01, portanto já ultrapassado
aquele prazo.
Cfr, aliás, em caso de todo idêntico — iguais alegações e conclusões — o recente Ac. do STA, de 11 /Dez/02, Rec. 1515/02.
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Termos em que acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se a mais recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Recursos. Aplicabilidade do Código de Processo Tributário
e do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Deserção.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Às impugnações instauradas antes de 1 de Janeiro de
2000 continuou a aplicar-se o Código de Processo Tributário mesmo depois da entrada em vigor do Código
de Procedimento e Processo Tributário por força do artigo
4o do DL 433/99, de 26 de Outubro. Com a plena vigência
do Código de Procedimento e Processo Tributário a partir
de 5 de Julho de 2001 por virtude da Lei 15/2001, tais
processo passaram a seguir a tramitação do Código de
Procedimento e Processo Tributário.
II — Tendo sido interposto recurso de uma decisão já proferida
após aquela data de 5 de Julho, não podem as alegações
ser apresentadas no tribunal ad quem, ainda que tenha
sido manifestada tal intenção, por tal tramitação não
estar prevista no Código de Procedimento e Processo Tributário, devendo o recurso ser julgado deserto se as mesmas não forem apresentadas no tribunal recorrido no
prazo legal do artigo 282o.
Recurso n.o 1915/92-30 Recorrente: António José de Sousa Magalhães;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Vítor
Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
António José de Sousa Magalhães impugnou no Tribunal Tributário
de 1.a Instância do Porto a liquidação de IVA e juros compensatórios
que indicou.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada improcedente.
Não se conformando com o decidido recorreu o impugnante para
o Tribunal Central Administrativo, manifestando a intenção de alegar
no Tribunal de Recurso, sendo o recurso admitido. Não tendo sido
apresentadas alegações no tribunal recorrido o M.mo Juiz julgou o
recurso deserto por falta de alegações, despacho que foi mantido
após o pedido de esclarecimento.

Recorreu então o impugnante para este Supremo Tribunal Administrativo dessa decisão, pedindo a sua revogação, tendo formulado
as seguintes conclusões:
1.a - A presente impugnação judicial foi instaurada em 02/12/99.
2a - Dizem-no os carimbos nela apostos e a sentença a fls. 56
ao fixar a matéria ”de facto”.
3a - Da sentença de fls. 55 foi interposto recurso.
4a - No requerimento de interposição, o recorrente manifestou a
vontade expressa de alegar no tribunal ad quem.
5a - O recurso foi recebido.
6a - Porém, decorridos os quinze dias do artigo 282o do C.P.P.T.,
foi julgado deserto por falta de alegações.
7a - Do respectivo despacho foi pedido o esclarecimento da sua
incongruência e até a sua reforma nos termos das alíneas a) e b)
do no 2o do arto 669o do C.P.Civil por o processo conter todos os
elementos para isso.
8a - Esse pedido foi indeferido com o fundamento de se haver
esgotado o poder jurisdicional do julgador e por o artigo 12o da L.G.T.
ordenar a aplicação do arto 282o do C.P.P.T.
9a - Ora, o arto 4 do Dec Lei 433/99, de 26 de Outubro, é claríssimo.
10a - O C.P.P.T. só entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2000;
a presente impugnação judicial foi proposta em 02/12/99.
11a - A lei aplicável ao recurso da sentença, e aliás ao presente
recurso, é a constante do C.P.T.
12a - O presente recurso jurisdicional é um mero incidente da impugnação judicial proposta em 02/12/99, como resulta do próprio arto
280o, n.o 1, do C.P.P.T.
13.a - Tal recurso não tem qualquer autonomia para lhe ser aplicável
o novo código, de nada valendo a circunstancia de ele ter sido interposto em 2 de Maio de 2002, pois está inserto numa impugnação
judicial de 1999, onde é mero incidente.
14a - É lapidar a anotação do Senhor Conselheiro Jorge Lopes
de Sousa sobre o arto 4 do citado D.L. 433/99, que se lê a fls. 37
da 2a edição do seu Código de Procedimento e de Processo Anotado,
parecendo que foi escrita para o presente caso.
15a - Foi violada toda a legislação citada nas presentes alegações
e suas conclusões.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido da confirmação do julgado por nele se ter feito boa interpretação e aplicação da lei.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença foram fixados os seguintes factos:
1 - Ao ora impugnante foram efectuadas pelos SPIT liquidações
correctivas, nos termos do arto 83o do CIVA, resultantes do processamento de nota de apuramento mod. 383, referentes aos anos
de 1994 e 1995, no valor total de 4.002.083$00 - liquidações nos
990459763 e 99045977 -, cuja data limite de pagamento ocorreu em
20/05/99;
1.1 - tais liquidações resultaram da não apresentação das declarações
periódicas;
2 - O impugnante foi notificado para o seu domicílio profissional,
sito na Rua de Ceuta, no 34, 1o, no Porto, por carta registada com
aviso de recepção, para efectuar o pagamento da soma referida em
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1, no prazo de 30 dias contados desde a assinatura do aviso de
recepção;
2.1 - tal aviso foi assinado em 20/04/99-fls. 07- 08-;
3 - na falta do pagamento daquele quantitativo dentro do prazo
fixado, foram extraídas certidões de dívida;
4 - esta impugnação deu entrada no Serviço de Finanças em
02/12/99.
Passemos então à apreciação do presente recurso que apenas respeita ao despacho que julgou deserto o recurso antes interposto da
sentença. Para decidir como o fez, o M.mo Juiz considerou aplicável
o Código de Procedimento e Processo Tributário que não permite
a apresentação das alegações no tribunal ad quem.
A questão que aqui se coloca tem a ver com a aplicabilidade à
situação concreta do Código de Procedimento e Processo Tributário
tendo em conta a sucessão no tempo da legislação aplicável.
O Código de Procedimento e Processo Tributário foi aprovado
pelo DL 433/99, de 26 de Outubro, e, nos termos do seu artigo 4o,
entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2000. Todavia, esse mesmo artigo
que determina a data do início da vigência do código explícita que
o mesmo só se aplica aos procedimentos iniciados e aos processos
instaurados a partir dessa data. Porém, em 5 de Junho de 2001 foi
publicada a Lei 15/2001 que, no seu artigo 12o, regula a cessação
da vigência do Código de Processo Tributário, prescrevendo que:
”Os procedimentos e processos pendentes regulados pelo Código
de Processo Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei no 154/91, de 23
de Abril, passam a reger-se pelo Código de Procedimento e Processo
Tributário, sem prejuízo do aproveitamento dos actos já realizados”.
Tal lei entrou em vigor 30 dias após a sua publicação, isto é, em
5 de Julho de 2001.
Resulta pois desta sucessão legislativa que os processos instaurados
antes de 1 de Janeiro de 2000 continuaram a reger-se pelas normas
do Código de Processo Tributário até 5 de Julho de 2001, data a
partir da qual o Código de Procedimento e Processo Tributário passou
a vigorar para todos os processos.
Como se alcança dos autos o recorrente apresentou a petição de
impugnação na repartição de finanças em 2 de Dezembro de 1999
pelo que os autos seguiram seus termos com a tramitação prevista
no Código de Processo Tributário até 5 de Julho de 2001. A partir
desta data, com a plena vigência do Código de Procedimento e Processo Tributário, a tramitação passou a ser a que nesse diploma vem
prevista. A sentença foi proferida no Tribunal Tributário de 1.a Instância do Porto em 17 de Abril de 2002 e o recurso interposto em
3 de Maio de 2002. Nessa data já vigorava plenamente o Código
de Procedimento e Processo Tributário pelo que a tramitação teria
que obedecer ao que tal diploma determina. Nos termos do artigo
282o desse código, o prazo para apresentar alegações no tribunal recorrido é de 15 dias a partir da notificação da admissão do recurso,
devendo este ser logo julgado deserto no tribunal recorrido se as
mesmas não forem apresentadas. É certo que no no 4 desse artigo
282o há um lapso ao referir-se ”intenção de alegar” quando, como
facilmente se compreende pela remissão para o n.o 1, o que se pretendia dizer era ”intenção de recorrer”, sendo certo que não pode
haver contradição entre os vários números do mesmo artigo e o entendimento contrário seria destituído de lógica.
Em face do que fica dito fácil é de concluir que o recurso apresentado após 5 de Julho de 2001 teria que seguir a tramitação do
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Código de Procedimento e Processo Tributário como a lei determinava. Pelo que não podia apresentar alegações no tribunal de recurso por tal faculdade não estar contemplada nesse diploma legal.
Refira-se a propósito que a transcrição que o recorrente faz da anotação feita pelo Conselheiro Jorge de Sousa na 2a edição do Código
de Procedimento e Processo Tributário anotado, em comentário ao
artigo 4o do DL 433/99, era perfeitamente válida antes da vigência
da Lei 15/2001, deixando de o ser a partir de então. Tal anotação
já vem na 3a edição acrescentada com a referência a tal lei dizendo-se
que a partir de 5/7/2001 ficou integralmente revogado o Código de
Processo Tributário.
Tendo o recurso sido interposto após 5 de Julho de 2001 e não
tendo sido apresentadas alegações no tribunal recorrido não merece
censura a decisão do M.mo Juiz recorrido que julgou o recurso deserto.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso,
assim mantendo a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando em 50% a procuradoria.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Vítor Meira (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão Pinho.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Oposição à execução fiscal. Rejeição eliminar por extemporaneidade.
Doutrina que dimana da decisão:
A oposição à execução fiscal não pode ser liminarmente rejeitada, por intempestiva, com fundamento legal na alínea
a) do no 1 do artigo 203o do Código de Procedimento e
de Processo Tributário, contando-se o prazo para a deduzir
a partir da citação edital do oponente, posto que a norma
só dá relevo, como termo inicial do prazo, à citação pessoal.
Recurso no 1920/02, em que são recorrente a EURODIS - Distribuidora Produtos Alimentares, Lda., e recorrida Fazenda Pública,
e de que foi relator o Ex.mo Juiz Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. EURODIS - DISTRIBUIDORA PRODUTOS ALIMENTARES,
LDA., com sede em Travasso, Pombal, recorre do despacho do M.mo.
Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância de Leiria que indeferiu
liminarmente a petição de oposição à execução fiscal contra si instaurada para cobrança de dívidas de imposto sobre o valor acrescentado e imposto de circulação.
Formula as seguintes conclusões:
“1
A recorrente invocou na sua p. i. da oposição a tempestividade
do seu pedido.

534
2
Tempestividade do pedido que fundamentou na arguição da nulidade da citação entretanto deduzida em sede de processo executivo.
3
Nulidade de citação que, a provar-se, implica que a oposição foi
deduzida tempestivamente.
4
Em qualquer dos casos, a tempestividade da oposição configura
matéria controvertida para a qual é imprescindível a notificação da
Fazenda Pública para alegar e provar o que tiver conveniente nomeadamente naquela matéria.
5
Ou seja, não existindo dados e factos suficientes e iniludíveis para
rejeitar, por extemporaneidade, a oposição, não há fundamento legal
para despacho liminar de indeferimento.
6
Sempre se dirá que os trinta dias de que a oponente dispõe para
deduzir oposição fiscal pressupõem que a citação seja válida e regular.
7
Não sendo a citação válida e regular não começa a contar o prazo
para ser deduzida a oposição, nada impedindo que esta seja deduzida
antes do prazo legal.
8
A douta decisão recorrida fez errada aplicação do artigo 203o, n.o 1,
al. a), do CPPT bem como do artigo 234o-A do CPC por remissão
da alínea e) do artigo 2o do CPC.”
Termos em que deve o presente recurso ser julgado provado e
procedente e em consequência ser revogada a douta decisão recorrida,
ordenando-se o prosseguimento dos autos na primeira instância”.
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso merece provimento, uma vez que o recorrente
alega ter requerido a nulidade da citação, a qual importa a nulidade
de todos os actos do processo que dela dependam absolutamente,
o que aconselha a que o juiz não tome “posição sobre a tempestividade
da oposição à execução fiscal sem que seja decidida a questão da
referida nulidade, já que esta implica que se tenha que considerar
tempestiva a oposição”.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes Adjuntos.
2. O despacho recorrido é, na parte relevante, deste teor:
“(...).
1. A presente oposição à execução fiscal deu entrada no serviço
de finanças em 5 de Junho de 2002.
2. A oponente foi citada por éditos de 30 dias, de 24 de Junho
de 1994.
(...).
Nos termos do disposto no n.o 1, alínea a) do artigo 203.o do Código
de Procedimento e de Processo Tributário, «a oposição deve ser deduzida no prazo de 30 dias a contar da citação... ».
A oponente foi citado em 24 de Junho de 1994, tendo feito entrar
a petição inicial no serviço periférico local de finanças em 05 de
Junho de 2002, portanto para além do prazo de 30 dias referido.
A oposição à execução fiscal é intempestiva.
(...).
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Nestes termos e nos das alíneas a) do n.o 1 do artigo 209.o do
Código de Procedimento e de Processo Tributário, rejeita-se liminarmente a presente oposição à execução fiscal, absolvendo-se a Fazenda Pública da instância.”
3. Na petição de oposição logo alegou a recorrente não ter sido
citada pessoalmente para a execução fiscal, e ter deduzido, nesse
processo, a nulidade da sua citação. Concluiu que, por isso, estava
em tempo para deduzir oposição, pois que o respectivo prazo ainda
em sequer começara a correr.
No despacho que recaiu sobre a petição inicial o M.mo Juiz considerou que a citação da oponente fora efectuada mediante ”éditos
de 30 dias, de 24 de Junho de 1994”. Ou seja, parece ter reconhecido
(mesmo não o afirmando expressamente) que, tal como invocava a
oponente, não tivera lugar a sua citação pessoal.
Todavia, aplicou ao caso a disposição da alínea a) do no 1 do
artigo 203o do Código de Procedimento e de Processo Tributário
(CPPT), a qual manda contar o prazo para a oposição ”da citação
pessoal”.
Concluindo que a petição, apresentada em 5 de Junho de 2202,
estava para além do prazo de 30 dias estabelecido no corpo deste
artigo 203o, e era, por isso, intempestiva.
Ora, por um lado, se houve citação por éditos de 30 dias, e esses
éditos datam de (foram afixados em) 5 de Junho de 2002, nunca
esta última data podia ser eleita para a partir dela se contar o prazo
para a defesa, pois haveria que atender à dilação de 30 dias fixada
nos éditos, como decorre do disposto no artigo 250o do Código de
Processo Civil (CPC).
Por outro lado, na falta de citação pessoal, o prazo para a oposição
não podia contar-se a partir da data da citação edital, uma vez que
a lei não considera esta última para efeitos de determinação do dies
a quo.
Acresce, ainda, que, como se viu, a recorrente invocou, expressamente, na petição de oposição, estar em tempo para a deduzir,
por nunca ter sido pessoalmente citada para a execução, tendo arguido,
neste último processo, a nulidade resultante da falta da sua citação.
Facto que não foi apurado, e que, a ocorrer, poderá ser decisivo
para a decisão da questão da tempestividade da oposição.
Em súmula, está longe de ser indiscutível, perante a factualidade
em que se alicerçou o despacho recorrido, que a oposição à execução
fiscal fosse extemporânea.
Procedem, pelo exposto, as conclusões das alegações do recurso,
não podendo manter-se o despacho que, liminarmente, rejeitou, por
intempestiva, a oposição à execução.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em conceder provimento ao recurso, revogando o despacho impugnado, para ser substituído por outro que não seja de rejeição liminar
com o fundamento ora afastado.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Mendes Pimentel — Fonseca Limão.
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Acórdão de 12 de Março de 2003.

III)
Tal decisão viola o disposto nos artigos nos artigos 9.o, n.o 2, 111.o,
o
o
n. 2, e 131. , n. 1, da LPTA, no artigo 176.o, n.o 3, do CPT, e
nos artigos 688o, 700.o, n.o 3, e 687.o, n.o 3, 1.o segmento, do CPC.
o

Assunto:
Execução fiscal. Consequência da liquidação da sociedade
executada. Despacho do relator do Tribunal Central Administrativo não admitindo recurso jurisdicional para o Supremo Tribunal Administrativo. Reclamação para a conferência. Convolação em reclamação para o residente do
Tribunal Superior.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A liquidação da sociedade não implica a extinção da
execução fiscal anteriormente instaurada contra ela para
cobrança de dívida de impostos.
2 — O despacho do relator do Tribunal Central Administrativo
que não admite recurso jurisdicional interposto para o
Supremo Tribunal Administrativo é insusceptível de reclamação para a conferência.
3 — Deduzida essa reclamação, deve ser convolada para reclamação para o presidente do tribunal superior.
Recurso no 1975/02, em que são recorrente a SUPERMICOS-Computares, Lda. a recorrida, Fazenda Pública, e de que foi relator,
Ex.m0 Juiz Cons. Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. SUPERMICROS - COMPUTADORES, LDA., com sede em
Galamares, Sintra, recorre do acórdão do Tribunal Central Administrativo (TCA) que desatendeu a reclamação do despacho do relator
que não admitira o recurso do anterior acórdão do mesmo Tribunal
negando provimento ao recurso interposto da sentença do Mmo. Juiz
da 2a Secção do 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a Instância de
Lisboa, a qual julgara improcedente a oposição à execução fiscal instaurada para cobrança de dívida de imposto sobre o valor acrescentado
e juros compensatórios relativo ao ano de 1990.
Formula as seguintes conclusões:
”I)
O Douto Acórdão Recorrido, provindo do TCA, desatendeu a reclamação para a conferência, constante de fls.... dos autos, com o
fundamento de que o Douto Despacho do qual se reclamou para
a conferência, relativo a indeferimento do requerimento de interposição de recurso jurisdicional para o STA, deveria ter sido objecto
de reclamação para o Presidente desse Venerando Supremo Tribunal,
e não para a conferência do TCA — artigos 688.o, 700.o, n.o 3, e
687.o, n.o 1, 1.a parte, do CPC, 176.o, n.o 3, do CPT, e 9.o, n.o 2,
da LPTA.
II)
Como questão prévia, e de conhecimento oficioso, deverão os autos
recorridos ser declarados extintos, por inutilidade superveniente da
lide, em virtude da dissolução e liquidação da sociedade Recorrente,
já reconhecida nos autos (máxime, fls. 101), sem prejuízo das restantes
conclusões.

IV)
Antes de mais, o artigo 176.o, n.o 3, do CPT, não é aplicável aos
recursos interpostos para o STA, como é o caso daquele que foi
indeferido pelo TCA, por Despacho que foi objecto de reclamação
para a conferência, que proferiu o Douto Acórdão Recorrido.
V)
É entendimento da melhor jurisprudência do Supremo Tribunal
Administrativo que dos despachos do Relator, designadamente aqueles que indefiram a interposição de recurso, cabe reclamação para
a conferência (artigo 9.o, n.o 2, da LPTA) e não para o Presidente
do Tribunal superior, não sendo de aplicar o artigo 688.o do CPC,
mas antes o artigo 700.o da mesma lei processual cabendo, então
sim, recurso do Acórdão proferido pela conferência.
VI)
Este entendimento é válido nos recursos jurisdicionais de decisões
provindas da jurisdição tributária, designadamente quando interpostos
para esse Venerando Tribunal, conforme resulta dos artigos 9.o, n.o
2, e 111.o, n.o 2, da LPTA, ex vi, designadamente, do artigo 131.o,
n.o 1, da LPTA.
VII)
O contrário não resulta igualmente do CPT, designadamente do
o
o
seu artigo 176. , n. 3, invocado pelo Douto Acórdão Recorrido, e
isto mesmo se tal normativo fosse considerado aplicável aos recursos
interpostos para o STA, o que não se admite.
Pelo que o Douto Acórdão Recorrido viola o disposto nas seguintes
disposições:
(a) artigos 9.o, n.o 2, 111.o, n.o 2, e 131.o, n.o 1, da LPTA;
(b) artigo 176.o, n.o 3, do CPT; e
(c) artigos 688o, 700.o, n.o 3 e 687.o, n.o 3, 1.o segmento, do CPC.
Termos em que, com o Mui Douto Suprimento de Vossas Excelências, Venerandos Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo, deverá o presente recurso ser julgado procedente, com
a consequente revogação do Douto Acórdão Recorrido (...)”.
1.2. Não há contra-alegações.
1.3. O Ex.m0 Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso merece provimento, pois o acórdão impugnado,
tendo julgado correctamente a questão de fundo, ”podia e devia convolar a reclamação para a conferência em requerimento ao Presidente
deste STA”.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.m0s Juízes-Adjuntos.
2. O aresto recorrido desatendeu a reclamação fundamentando-se
em que do reclamado despacho do relator, não admitindo um recurso
para o Supremo Tribunal Administrativo (STA), cabia reclamação
para o Presidente deste último Tribunal, nos termos do artigo 688o
do Código de Processo Civil (CPC), e não para a conferência da
Secção do TCA, nos termos do artigo 700o, no 3, do mesmo diploma.
3.1. Importa começar pela questão que a recorrente suscita, como
prévia, e de conhecimento oficioso, na conclusão II. Diz-se aí que
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”deverão os autos recorridos ser declarados extintos, por inutilidade
superveniente da lide, em virtude da dissolução e liquidação da sociedade Recorrente, já reconhecida nos autos”.
Não quererá, decerto, a recorrente referir-se à extinção da instância
do presente processo. É que estamos no âmbito de uma oposição
à execução judicial, visando a extinção dessa execução, de onde decorre
que, a extinguir-se a instância, na oposição, a consequência seria o
desaparecimento do entrave ao livre prosseguimento e conclusão da
acção executiva.
O que pretende será, portanto, a extinção da instância executiva,
face à invocada dissolução e liquidação da sociedade executada.
Trata-se, porém, de acontecimentos que não obstam ao prosseguimento do processo executivo.
É certo que a personalidade jurídica das sociedades, mantendo-se
na fase de dissolução e durante a liquidação, se extingue com a aprovação das contas da liquidação e partilha pelos sócios, como se vê
nos artigos 142o do Código Comercial e 160o, no 2, do Código das
Sociedades Comerciais. O registo, por último, garante a eficácia da
liquidação perante terceiros. A partilha, por seu turno, faz desaparecer
o activo social sobrante em proveito dos sócios, sendo suposto estar,
então, pago o passivo. Mas os débitos que já existiam e eram conhecidos como é o caso do exigido, coercivamente, na execução fiscal
em causa não deixam de ser exigíveis.
Certa doutrina entende, mesmo, que a personalidade jurídica da
sociedade persiste enquanto subsistirem débitos, ao menos relativamente aos credores; outros há que defendem que a personalidade,
de facto ainda não extinta, face à existência de débitos a satisfazer,
se reconstitui; e outros que entendem que a responsabilidade social
é substituída pela dos sócios.
Independentemente da posição teórica que se perfilhe, é pela generalidade aceite que existe, até, a possibilidade de instauração de
uma execução fiscal com base em título executivo do qual conste
como devedor uma sociedade extinta, quando subjacente esteja um
acto tributário de liquidação relativo a factos tributários ocorridos
antes da extinção. Por maioria de razão, a extinção da sociedade
não constitui obstáculo ao prosseguimento da execução anteriormente
instaurada contra ela.
O no 2 do artigo 147o do Código das Sociedades Comerciais estabelece que, mesmo quanto às ”dívidas de natureza fiscal ainda não
exigíveis à data da dissolução”, ”ficam ilimitada e solidariamente responsáveis todos os sócios ”. E a dívida aqui em causa já era exigível
à data da dissolução, por isso que está em cobrança coerciva.
A sociedade extinta continua, de resto, a ser o sujeito da relação
jurídica tributária, mesmo que a lei designe outros responsáveis pelo
respectivo pagamento. Não implicando o fim da personalidade jurídica
de um dado sujeito a extinção dos créditos dos seus credores, nada
há na lei que impeça a Administração Fiscal de efectuar um acto
tributário de liquidação já depois de extinta a pessoa (singular ou
colectiva) sujeito passivo da obrigação jurídica tributária. Menos, de
exigir o pagamento da obrigação fiscal já antes liquidada. Ainda que
os sócios se substituam à sociedade na dívida de imposto (cfr., hoje,
o artigo 21o, no 2, da Lei Geral Tributária, aonde se estabelece a
sua responsabilidade solidária).
De resto, casos há em que, além dos sócios, podem existir outros
responsáveis pela dívida de impostos, como os liquidatários: é obrigação sua, ao menos desde o Decreto no 17730, de 7 de Dezembro
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de 1929 (vd. o seu artigo 20o), começar por satisfazer os débitos
à Fazenda - cfr. os revogados artigos 17o do Código de Processo
das Contribuições e Impostos e 14o do Código de Processo Tributário
e, hoje, o 26o da Lei Geral Tributária -, sob pena de se tornarem
”pessoal e solidariamente responsáveis pelas importâncias respectivas”.
Em súmula, o desaparecimento da personalidade jurídica colectiva
do respectivo sujeito passivo não é causa extintiva das obrigações
de crédito, não obstando, pois, a que os credores façam valer os
seus correspondentes direitos. Assim, a Administração Fiscal, munida
de título executivo em que figura como devedora a sociedade extinta,
pode fazer prosseguir (e, até, instaurar) acção executiva para a respectiva cobrança, desde que a dívida se tenha tornado exigível.
Improcede, pelo exposto, a conclusão II das alegações de recurso.
3.2. Como resulta do relatório supra, a recorrente apresentou, no
TCA, requerimento de interposição de recurso jurisdicional de acórdão proferido por esse Tribunal, recurso esse que pretendia ver apreciado pelo STA. O relator do processo no TCA proferiu despacho
de não admissão de tal recurso.
Reclamou, então, a recorrente, para a conferência (no TCA), pretendendo que fosse revogado o despacho do relator de não admissão
do recurso e, consequentemente, este admitido.
O acórdão agora impugnado desatendeu a reclamação, por ela não
caber de despachos do relator de não admissão de recurso, pois a
reacção adequada ao caso é, antes, a reclamação para o presidente
do tribunal de recurso - no caso, o STA.
Dispõe o artigo 688o, no 1, do CPC que ”do despacho que não
admita a apelação, a revista ou o agravo (...) pode o recorrente reclamar para o presidente do tribunal que seria competente para conhecer do recurso”. Acrescenta o artigo 700o, no 3, do mesmo diploma
que, salvo o disposto no transcrito 688o, ”quando a parte se considere
prejudicada por qualquer despacho do relator, que não seja de mero
expediente, pode requerer que sobre a matéria do despacho recaia
um acórdão; o relator deve submeter o caso à conferência, depois
de ouvida a parte contrária”.
Temos, consequentemente, que, de acordo com o regime estabelecido pelo CPC, dos despachos do relator reclama-se: em regra, para
a conferência do mesmo tribunal; mas, no caso de se tratar de despacho
que não tenha admitido recurso para outro tribunal, para o presidente
deste último tribunal.
A razão da diferença de regimes parece evidente.
Em regra, os despachos do relator inserem-se dentro dos trâmites
processuais que o processo deve percorrer no respectivo tribunal.
Mas os tribunais superiores funcionam, em regra, em colectivo, e
não com juiz singular. Razão por que a palavra do relator não é
definitiva, havendo que levar a discordância com os seus despachos
que não sejam de mero expediente à conferência, para que esta ou
seja, o tribunal - decida. Tanto mais que só das decisões colectivas
(acórdãos) cabe recurso para o tribunal superior.
Mas, se o conteúdo do despacho do relator é não admitir um recurso
para um tribunal superior, já não teria sentido fazer intervir a conferência, pois a admissão ou rejeição dos recursos é, sempre, objecto
de despacho de um juiz singular, e não de um colectivo, inserindo-se,
pois, dentro dos poderes que o relator exerce independentemente
da confirmação pela conferência. Ao invés, o que tem sentido é levar
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a questão junto do tribunal que havia de apreciar o recurso, pois
é a este que, em última análise, cabe decidir sobre a admissibilidade
do recurso.
Daí a consagração legal, neste particular, da reclamação para o
presidente do tribunal que deveria apreciar o recurso, e não para
a conferência de que faz parte o relator reclamado.
A recorrente objecta, porém, invocando que não é aplicável ao
caso o regime dos apontados artigos do CPC, mas, antes, o da Lei
de Processo nos Tribunais Administrativos (LPTA), cujo artigo 9o
indica quais são as competências do relator, e em que casos cabe
reclamação para a conferência dos seus despachos.
Este artigo 9o da LPTA, na sua redacção inicial, referia-se, apenas,
ao relator no STA. O que bem se entende, se se atentar em que,
ao tempo, não existia o TCA embora já existisse Tribunal Tributário
de 2a Instância. Todavia, o artigo 3o do Decreto-Lei no 229/96, de
29 de Novembro, veio estender o regime do artigo 9o da LPTA, também, ao relator no TCA.
Mas o artigo 9o da LPTA não tem aplicação aos recursos jurisdicionais interpostos em processo judicial tributário.
É o que resulta das disposições dos artigos 279o e 281o do CPPT,
como, aliás, já acontecia na vigência do artigo 169o do CPT.
Nesta última norma prescrevia-se que ”os recursos [das decisões
proferidas em processos judiciais tributários] são interpostos, processados e julgados como agravos em processo civil, salvo as disposições em contrário deste Código e da lei orgânica do tribunal
para quem se recorre”.
E, como, nem no CPT, nem na Lei Orgânica do Supremo Tribunal
Administrativo (LOSTA), nem no Regulamento do Supremo Tribunal
Administrativo (RSTA), se prevê em contrário, havia que recorrer
ao CPC, aonde se encontram as normas que presidem á interposição,
processamento e julgamento daqueles recursos. Ou seja, a todos os
seus passos, desde o requerimento, inclusive, de interposição.
Esta preferência que a lei atribuía à LOSTA, relativamente ao
CPC, desapareceu com o CPPT, cujo artigo 281o, que sucedeu ao
169o do CPT, omitiu a expressão ”salvo as disposições em contrário
deste Código e da lei orgânica do tribunal para quem se recorre”.
Daí que, contra o que pretende a recorrente, não haja que apelar
às regras que constam dos artigos 9o e 111o da LPTA, uma vez que
o CPPT contém, como já se viu, uma regulação exaustiva da matéria
que nos ocupa.
Improcedem, pelo exposto, as conclusões I, III, IV, V, VI e VII
das alegações de recurso.
Improcedência que se afirma sem incorrer em colisão com a jurisprudência apontada nas alegações da recorrente: aí, ou se trata
de recursos contenciosos e não jurisdicionais, como o que nos ocupa,
ou de despachos do relator que versaram sobre outra matéria que
não a não admissão de recurso jurisdicional, ou de despachos proferidos no âmbito de processos do contencioso administrativo e não
do tributário, como é o nosso caso.
3.3. Não obstante a improcedência dos fundamentos invocados pela
recorrente, importa ver se, como defende o Exmo. Procurador-Geral
Adjunto junto deste Tribunal, o recurso merece provimento, pois o
acórdão impugnado ”podia e devia convolar a reclamação para a
conferência em requerimento ao Presidente deste STA”.
Ora, ao reclamar do despacho do relator do processo, que não
admitiu o recurso interposto, fazendo-o para a conferência, e não
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para o presidente do tribunal superior, a recorrente incorreu em erro
na forma de processo e não, apenas, num erro de identificação da
entidade a quem dirigiu o pedido, uma vez que as duas reclamações
em causa configuram meios processuais distintos.
O erro na forma de processo implica que este seja ”convolado
na forma do processo adequada, nos termos da lei”, conforme dispõe
o artigo 98o, no 4, do CPPT (cfr., também, o artigo 97o, no 3, da
Lei Geral Tributária).
Nos casos de impugnação de despachos que não admitam recursos
jurisdicionais, a convolação está prevista, também, no no 5 do artigo
688o do CPC, ainda que aí só se preveja a hipótese de ocorrer impugnação por meio de recurso, em vez de por via de reclamação.
Dispõe, para este caso, a regra em apreço: ”mandar-se-ão seguir os
termos próprios da reclamação”.
Assim, os M.m0s Juízes que integraram a conferência que proferiu
o acórdão sob recurso, depois de afirmarem, como fizeram e já se
viu que bem que do despacho do relator não cabia reclamação para
eles, deviam ter devolvido o processo ao relator, para que este mandasse seguir os termos do no 3 do artigo 688o do CPC, determinando
a apensação por apenso da reclamação e, aí, admitindo o recurso
ou mantendo o seu despacho de não admissão, convidando, neste
último caso, se o achasse necessário, a reclamante a indicar de que
peças pretendia certidão, ou mandando-as juntar de sua iniciativa,
para que o apenso pudesse subir ao Presidente do STA.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juizes da Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em,
concedendo provimento ao recurso, revogar o aresto impugnado, para
que, convolada a reclamação para a conferência em reclamação para
o presidente do tribunal superior, se sigam os termos do disposto
nos n.os 3 e 4 do artigo 688o do Código de Processo Civil.
Sem custas.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Brandão de Pinho — Vítor Meira.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Emolumentos; impugnação; prazo de caducidade; direito comunitário; pedido de reenvio prejudicial.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Tal como se afirmou no Ac. TJCE de 6/10/82, CILFIT,
deve recusar-se o pedido de reenvio prejudicial quando
a questão a submeter à apreciação daquele Tribunal não
suscite dúvidas.
2 — Não viola o direito comunitário a norma do direito interno
que fixa um prazo de 90 dias para a dedução da impugnação judicial, pois que tanto vale para as impugnações baseadas na violação do direito interno como
na do direito comunitário.
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Recurso n.o 2031/02-30, em que são recorrente FUTOP - Formação,
S.A., recorrida a Fazenda Pública, e de que foi relator o Ex.mo
Juiz Cons. Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção do Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Futop — Formação, S.A., inconformada com a sentença do Mo Juiz
do T.T. de 1a Instância do Porto, que lhe julgou extemporânea a
impugnação que havia deduzido contra a liquidação de emolumentos
do registo nacional de pessoas colectivas, daquela interpôs recurso
para este S.T.A., terminado as suas alegações com a formulação do
seguinte quadro conclusivo:
1 - A liquidação de emolumentos de que foi alvo a recorrente
viola frontalmente o direito comunitário;
2 - Com efeito, o arto 3o, no 4, da ”Tabela de Emolumentos do
Registo Nacional de Pessoas Colectivas” enferma do vício de contrariedade ao direito comunitário, na medida em que a receita que
origina é proibida por força do arto 10o, no 1, al. c), da Directiva
69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho de 1969 e não pode amparar-se no arto 12o no 1 al. c), por o seu montante aumentar directamente e sem limites na proporção do capital social.
3 - A circunstância de o Estado Português se ter apoderado, de
forma ilegítima da quantia de 1 125 000$00 a coberto do arto 3o,
o
n 4, da Tabela, confere à recorrente o direito a ver anulado o acto
de liquidação em causa e a ser reembolsada naquele mesmo montante,
acrescido de juros legais, até efectivo e integral pagamento.
4 - Os Estados membros encontram-se obrigados a proceder à restituição das quantias que cobrem em violação do direito comunitário.
5 - As ordens jurídicas nacionais dos Estados membros têm competência para disciplinar o regime processual das acções destinadas
a assegurar o reembolso das quantias cobradas em violação do direito
comunitário.
6 - O regime processual dessas acções tem de garantir o efectivo
respeito pela aplicação do direito comunitário.
7 - O prazo previsto na Lei Portuguesa para a impugnação judicial
não permite uma aplicação efectiva do direito comunitário na situação
em apreço.
8 - A douta sentença recorrida violou, pois, por errada interpretação
o princípio da efectividade do direito comunitário.
9 - Sempre que uma questão relativa à interpretação do Tratado
de Roma é suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso
judicial no direito interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão
ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.
10 - O não reenvio da questão prejudicial para o TJCE configuraria,
a verificar-se, uma inconstitucionalidade, referida à interpretação do
arto 234o do TCE, por violação do princípio do juiz legal, consagrado
na Constituição da República Portuguesa.
Pede, a final, o seguinte:
a) A revogação da decisão recorrida;
b) A suspensão da instância a fim de que o T.J.C.E. se pronuncie
sobre questão cujo enunciado formula;
c) Em alternativa, que se aguarde a decisão que vier a ser proferida
no processo do reenvio prejudicial no C-30/02 pendente no T.J.C.E..
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d) O provimento do recurso e a restituição das quantias pagas
acrescidas de juros.
Não foram apresentada contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o pedido de reenvio deve ser indeferido e o recurso julgado
improcedente, nos termos da jurisprudência pacífica desta Secção.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Refira-se, antes de mais, que, a nosso ver, não se justifica a suspensão da instância, quer por forma a aguardar a decisão do T.J.C.E.
a que acima se aludiu, quer em ordem à interpelação daquele nos
termos formulados pela recorrente.
Na verdade, a questão de saber se o prazo de 90 dias, previsto
para a impugnação judicial na lei portuguesa, viola ou não o direito
comunitário, não nos suscita dúvidas de interpretação e assim é de
dispensar a interpelação do T.J.C.E. (v. Ac. TJCE de 6/10/82, CILFIT,
2831/81, Recueil 3415).
De resto e como iremos ver, face a jurisprudência do T.J.C.E.,
nada autoriza a que se admita que venha a considerar exíguo um
prazo de 90 dias para a dedução da impugnação judicial.
Indefere-se, assim, o pedido de interpelação do T.J.C.E., bem como
a requerida suspensão da instância.
Nos termos dos arts. 713o, no 6, e 726o do C.P.Civil, remete-se
para a matéria de facto fixada na decisão recorrida.
A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação por ter
caducado o direito de a deduzir.
Isto porque, ocorrendo o pagamento da quantia liquidada em
30/3/98, a impugnação apenas foi deduzida em 23/11/2001, muito para
além, pois, do termo do prazo de 90 dias a que se referia o arto 123o
do C.P.T. e a que agora se refere o arto 102o da L.P.P.T.
Considera, no entanto, a recorrente, que tal prazo, por ser escasso,
viola o direito comunitário.
Cremos que não lhe assiste razão.
Na verdade, o T.J.C.E., a este propósito, já afirmou:
”... o direito comunitário não proíbe um Estado membro que não
transpôs correctamente a Directiva 69/335, conforme alterada, de fixar,
relativamente às acções para reembolso de direitos cobrados em violação dessa directiva, um prazo nacional de caducidade que começa
a correr a partir da data da exigibilidade dos direitos em causa, desde
que tal prazo não seja menos favorável às acções baseadas no direito
comunitário do que às baseadas no direito interno nem torne impossível na prática ou excessivamente difícil o exercício dos direitos
conferidos pela ordem jurídica comunitária” (Ac. 2/12/97, proc.
C-188/95).
Por outro lado, esta regra de equivalência de prazos ou da não
favorabilidade de prazos de caducidade do direito interno face ao
direito comunitário viria a ser retomada no acórdão SPAC, de 15/9/98,
bem como nos acórdãos de 15/9/98, proferidos nos processos C 231/96
e C 260/96.
De resto, aquele T.J.C.E., também já afirmou que cabe à ordem
jurídica interna de cada Estado não só designar os órgãos jurisdicionais
competentes bem como regular as modalidades processuais das acções
judiciais destinadas a garantir a salvaguarda dos direitos que decorrem
para os cidadãos (v. Ac. de 15/9/98, proc. no 4260/96).
Daqui se conclui que o aludido prazo de 90 dias, que tanto vale
para as impugnações baseadas no direito interno violado como para
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aquelas cujo fundamento seja a violação do direito comunitário, não
viola a ordem jurídica comunitária, sendo suficiente para tornar efectivo o direito ao reembolso de quantias indevidamente arrecadadas,
decorrente da procedência da impugnação atempadamente deduzida.
(Neste pendor decidiram os ac.s S.T.A. de 31/10/01, recs. 26392
e 26433, 19/12/01, rec. 26234, e 30/1/2002, rec. 26392, entre outros.)
Deste modo, a sentença recorrida, ao pronunciar-se pela caducidade
do direito à impugnação, deduzida três anos e alguns meses após
o pagamento da quantia liquidada, não merece censura.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50%.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Fundamentação dos juros compensatórios.
Doutrina que dimana da decisão:
A fundamentação dos juros compensatórios depende do montante do imposto em dívida, da taxa legal desses juros e
do período de tempo em que o imposto esteve em dívida.
Recurso n.o 24409, em que são recorrentes Irmãos Melo - Sociedade
de Carpintaria e Construção Civil, Lda., recorrida a Fazenda Pública, e de que foi relator o Ex.mo Juiz Cons. Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso TRibutário do Supremo Tribunal Administrativo:
Com base em inconstitucionalidade das normas fiscais que permitem a tributação por métodos indiciários e com base em vício de
forma por falta de fundamentação, Irmãos Melo, Sociedade de Carpintaria e Construção Civil, Lda, com sede em Caselhos, Espadanedo,
Cinfães, deduziu impugnação judicial contra o acto de liquidação de
juros compensatórios de IVA, referentes aos meses de Julho, Agosto
e Setembro de 1991, praticado pelo SIVA.
Por sentença de fls. 24 e seguintes, o Tribunal Tributário de Viseu
julgou a impugnação improcedente pelo facto de ter sido impugnado
não o imposto calculado por métodos indiciários, mas os juros compensatórios, pelo que não tem razão de ser a questão de inconstitucionalidade. Também decidiu que o acto de liquidação está
fundamentado.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a impugnante
para este STA, tendo apresentado as suas alegações de fls. 39 e seguintes, nas quais concluiu pela falta de fundamentação do acto de
liquidação (do IVA ou dos juros compensatórios?), pela inconstitucionalidade das normas que permitem a tributação por métodos
indiciários, pela incompetência da autoridade fiscal e pela falta de
notificação da fundamentação.

Nas contra-alegações, a Fazenda sustentou a sentença recorrida.
Neste STA, o MoPo emitiu douto parecer nos termos do qual se
deve negar provimento ao recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Estão provados os factos constantes da douta sentença e que aqui
se consideram reproduzidos.
Como resulta do acórdão do TCA de fls. 64 e seguintes e do acórdão
deste STA de fls. 93 e seguintes, a impugnação judicial do acto de
liquidação de IVA, de que os juros compensatórios aqui impugnados
são um acessório, foi julgada improcedente.
O que está em causa neste processo é apenas o acto de liquidação
dos juros compensatórios.
Sendo assim, ficam sem justificação as conclusões das alegações
que se referem á tributação por métodos indiciários, pois os juros
compensatórios não foram calculados por métodos indiciários.
Também não têm qualquer justificação as conclusões que se referem
à falta de fundamentação do acto de liquidação de IVA, pois esse
acto de liquidação foi impugnado noutro processo e não neste.
A questão da competência da autoridade fiscal não foi colocada
na impugnação judicial, pelo que é uma questão nova de que este
STA se não pode ocupar. O STA não pode conhecer de vícios novos
que não tenham sido apreciados na sentença recorrida.
A questão de inconstitucionalidade está bem julgada pelo tribunal
recorrido, pois neste processo não está em causa o acto de liquidação
de IVA assente na determinação da matéria colectável por métodos
indiciários.
A falta de notificação dos fundamentos de acto de liquidação não
gera a anulabilidade da mesma liquidação, mas apenas possibilita
ao contribuinte o requerimento de certidão que contenha esses fundamentos (arto 22o do CPT).
A fundamentação da liquidação dos juros compensatórios depende
do montante que estiver em causa - que aqui não se discute — da
taxa de juros prevista da lei e do tempo durante o qual a liquidação
não foi efectuada por culpa do contribuinte.
Como resulta da sentença recorrida, o acto de liquidação dos juros
está fundamentado.
Deste modo, improcedem todas as conclusões das alegações.
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em negar provimento
ao recurso e em confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com 50% de procuradoria.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 12 de Março de 2003.
Assunto:
Impugnação Judicial. Liquidação adicional de IVA. Juros
compensatórios (arts. 87o e 89o do CIVA).
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Doutrina que dimana da decisão:
Os juros compensatórios, que têm por base legal o retardamento
da liquidação do imposto, são devidos sempre que o imposto
seja devido e o atraso da respectiva liquidação seja susceptível de ser imputável, em sede de culpa, ao contribuinte.

Recurso n.o 26.800, em que são Recorrente Irmãos Melo,Lda-Sociedade de Carpintaria e Construção Civil, L.da, e Recorrida a Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Conso Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com o aliás douto acórdão do Tribunal Central Administrativo que lhe negou provimento ao recurso que interpusera
da decisão do TT de 1.a Instância de Viseu que, por sua vez, lhe
julgara improcedente a impugnação judicial que havia deduzido contra
a liquidação oficiosa de IVA/91 (juros compensatórios), no montante
de 1.870.711$00, dele apresentou recurso para esta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo a Impugnante Irmãos Melo, L.da, nos autos
convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso,
formulando, a final, as seguintes conclusões:
1a - A Administração fiscal, no caso vertente, recorreu aos métodos
indiciários, como resulta, aliás, expressamente do relatório de fiscalização,
na determinação da matéria colectável na base da qual determinou sem
critério e por forma que se possa considerar inteligível, diga-se de resto
o montante liquidado do imposto IVA
2a - A determinação da matéria colectável fundou-se pretensamente
em inexactidões e irregularidades na contabilização das operações da
empresa e indícios de que a contabilidade da impugnante não reflectia
a sua exacta situação patrimonial e o resultado efectivamente obtido.
3a - A recorrente esclareceu, fáctica e juridicamente, no todo das
suas alegações, e também já no recurso para a 1.a Instância, a referida
inconstitucionalidade, sendo certo que, por força do artigo 204o da Constituição da República Portuguesa, “. . . não podem os tribunais aplicar
normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela
consignados”, razão pela qual o tribunal recorrido violou, nesta parte,
o disposto no artigo 660o, n.o 2, do C.P. Civil.
4a - O acto tributário consubstanciado na nota de liquidação - conforme doc. n.o 2 junto com o requerimento inicial de impugnação não
se encontra fundamentado, nem de facto, nem de direito.
4a - O elenco dos factos provados também não resulta que esteja
fundamentado o acto tributário.
5a - E, por isso, estranho é que o douto acórdão recorrido sustente,
com a primeira instância, que essa fundamentação conste do relatório
de fls. 1 a 29, o que não pode ser, como é desde logo evidente, uma
vez que o autor do acto tributário é o Sr. Director de Serviços, não
sendo ele o autor do relatório dos serviços de fiscalização, não resultando
dos autos que tenha fundamentado o acto por mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou
propostas resultantes desse relatório.
6.a - Em todo o caso, o Sr. Director de Serviços ao praticar o acto
tributário, fê-lo com preterição da competência do Sr. Chefe da Repartição de Finanças para a prática do mesmo.

7.a - O relatório dos serviços de fiscalização não é mais do que uma
mera informação/proposta, que não contém em si fundamentação do
acto tributário.
8a - A impugnante não entende que operações levou a efeito a Administração para encontrar o montante de IVA ora impugnado, em face
designadamente do ponto 6.2.2.2. do referido relatório, que apresenta
um valor de correcção de esc. 5.759.748$00 (cinco milhões setecentos
e cinquenta e nove mil e setecentos e quarenta e oito escudos) e de
lucro tributável de 7.675.315$00 (sete milhões seiscentos e setenta e cinco
mil trezentos e quinze escudos), sendo certo e seguro que, em face dos
elementos dos autos, mesmo que conformes com a lei, o montante de
imposto IVA jamais poderia ser aquele que consta da liquidação
impugnada.
9a - Se fosse de considerar, por mera hipótese, que o acto administrativo
se encontra fundamentado, certo é que a impugnante não foi notificada
dessa impugnação.
10a - E assim sendo, como é, ”tal falta de notificação constitui preterição de formalidade ou vício de forma do processo de liquidação,
invalidando esta; como decidiu este STA - Ac. Doutrinais, Ano XIX,
n.o 458, pags. 195 a 207.
11a - No entanto, não tendo sido notificada à impugnante a fundamentação do acto tributário, a Administração violou, com preterição
do direito de audiência prévia, os seus direitos e garantias, tutelados
pelos artigos 53o e 54o do CIRC e 268o, n.o 3 da C.R.Portuguesa, como
também decidiu o STA -Ac Doutrinais, Ano XXKJX, n.o 466, pags. 1275
a 1283.
12a - O douto acórdão recorrido violou, assim, por aplicação dos
artigos 51 o e 52o do CIRC e 82o e segs. do CIVA, o artigo 104o, n.o
2, da C. da R. Portuguesa e o artigo 660o, n.o 2, do C. P. Civil, por
não conhecer da questão da inconstitucionalidade suscitada; os artigos
21 o do C.P.Tributário e 123o e 125o do C.P.Administrativo e 268o,
n.o 3, da C. da Rep. Portuguesa, por falta de fundamentação do acto
tributário; o artigo 52o do CIVA, por preterição de competência; e, na
hipótese de se considerar que o acto tributário se encontra fundamentado,
os artigos 21o, n.o 2, do C.P. Tributário, 53o do CIRC, 66o do C.P.
Administrativo e 268o da C. da R. Portuguesa, por falta de notificação
da fundamentação à impugnante.
13a - Em todo o caso, dado que a presente liquidação depende da
liquidação de IVA do ano de 1991, que foi impugnada autonomamente,
os presentes autos deveriam ser suspensos até decisão daquela impugnação, para, assim, se evitar a eventual contradição de julgados, pelo
que o Tribunal recorrido violou o disposto no artigo 279o, n.o 1, do
C. P. Civil
Conclui pedindo a procedência do seu recurso com a consequente
revogação do acórdão com ele impugnado e:
a) Declarar-se que a Administração Fiscal recorreu aos métodos indiciários na determinação da matéria colectável, por aplicação dos artigos 51 o e 52o do CIRC e 82o e sgs. do CIVA, violando, assim, o
disposto no n. o 2 do artigo 104o da C. da R. Portuguesa;
b) Se assim se não entender, declarar-se nulo e de nenhum efeito
o acto tributário, por não se encontrar fundamentado, nem de facto
nem de direito, bem como o douto acórdão recorrido, por violação dos
artigos 21 o do C.P. Tributário, 123oe 125o do C.P.Administrativo e
268o, n. o 3 da C. da.R. Portuguesa;
c) Sendo outro ainda o entendimento, declarar-se ineficaz o acto tributário, dada a sua falta de notificação à impugnante, por violação
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dos artigos 21 o, n.o 2 do C. P. Tributário, 66o do C. P. Administrativo
e 268o da C. Da R. Portuguesa.
d) Em qualquer dos casos, deve suspender-se previamente a instância
até decisão relativa à impugnação de IVA do ano de 1991.
Não foram apresentadas quaisquer contra-alegações.
Neste Supremo Tribunal e mediante sucessivas promoções do
Ex.mo Magistrado do Ministério Público recolheram-se informações
sobre o estado do processo onde a aqui Recorrente impugnara a
correspondente liquidação de IVA, referente ao ano de 1991, tendo-se,
por fim, determinado a junção aos presentes autos de cópia do acórdão
final proferido em 18 de Dezembro de 2002 e agora transitado em
julgado, tudo como consta de fls. 125 a 133.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste STA pronunciou-se, depois, pelo improvimento do presente recurso pelas razões aduzidas no acórdão junto e para cuja fundamentação, por razões
de economia, entende dever remeter-se.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
O acórdão recorrido deu por assente, fixando, a seguinte matéria
de facto:
1. A impugnante foi noticada em 24 de Julho de 1995 da liquidação
impugnada - fls. 8.
2. Nessa notificação constava que a fundamentação se encontra desenvolvida na nota de liquidação enviada pela Repartição de Finanças
- fls. 8.
3. Consta ainda como motivo da liquidação o seguinte “Juros compensatórios calculados nos termos do art.o 89o do Código do IVA. A
Nota de liquidação onde constam os respectivos fundamentos pode ser
solicitada na repartição de Finanças competente” - fls. 8.
4. Foi entregue à impugnante a Nota de Liquidação, a seu pedido.
5. Dá-se por reproduzido o teor da Nota de Liquidação de fls. 9.
6. A impugnação foi instaurada em 3.10.95 - fls. 2.
E com base nela houve por bem negar provimento ao recurso jurisdicional do Impugnante, assim confirmando a sentença do TT de
1.a Instância que, por sua vez, julgara improcedente a impugnação
judicial apresentada contraliquidação adicional e autónoma de juros
compensatórios relativos a IVA, referentes aos meses de Outubro,
Novembro e Dezembro do ano de 1991.
Sustentou-se, para tanto, e ao contrário do alegado pela Recorrente,
que, por um lado, não era caso de conhecer das invocadas inconstitucionalidades relativas à determinação da matéria colectável, por
alegada e indevida aplicação das normas de direito substantivo fiscal,
”. . . na medida em que a Recorrente se limita a afirmar conclusivamente
essa desconformidade sem apresentar, do seu ponto de vista jurídico,
as razões de direito em que fundamenta essa inconstitucionalidade, nem
sequer a que tipo de inconstitucionalidade reverte o vício afirmado.”
Por outro que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão administrativa que ordenou a correcção do IVA, já perante
o probatório fixado e assente por não controvertido, se impunha também concluir pela conveniente e adequada fundamentação da liquidação dos correspondentes juros compensatórios aqui impugnados.
E, por fim, quanto ao então também invocado vício de incompetência para a prática do acto, porque a questão era nova, por não
alegada em sede de petição inicial, não mereceria conhecimento nem
decisão do tribunal ora recorrido, tanto mais que não era do conhecimento oficioso.
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É contra o assim decidido que continua a insurgir-se o Impugnante,
nos termos das transcritas conclusões do presente recurso jurisdicional,
onde, em bom rigor, não questiona ou controverte o sentido do julgado
pelo impugnado aresto, pois se limita antes a reafirmar o antes afirmado sem considerar as razões de direito invocados pelo Tribunal
a quo e que fundamentaram qualquer dos segmentos decisórios que
emitiu.
De qualquer forma, porém, importa ter bem presente que este
recurso e a impugnação judicial a que se refere é tão-só a da liquidação
dos juros compensatórios relativos ao IVA dos indicados meses de
1991, como aliás resulta claro da petição inicial e da respectiva nota
com aquela junta a fls. 9.
Pois, como emerge do relato que antecede e flui dos documentos
entretanto juntos aos autos - cfr. acórdão do TCA de fls. 98 a 123
e do STA de fls. 127 a 132 - a controvérsia suscitada acerca da questionada legalidade da respectiva liquidação adicional de IVA ficou
definitivamente decidida por este último aresto, com a fundamentação
que dele consta, como insusceptível de mácula em sede da sindicada
legalidade.
E porque assim, do conjunto das conclusões formuladas no presente
recurso jurisdicional, relevam apenas, naturalmente, as que com a
questionada liquidação de juros compensatórios se atêm.
E estas são unicamente as 4.a e 13.a
Naquela, entendida como efectivamente reportada ao impugnado
acto de liquidação dos juros compensatórios, reitera-se entendimento
de que o impugnado acto tributário de liquidação não está fundamentado e, nesta outra, suscita-se, requerendo, a necessidade de suspensão da instância de recurso para que se conheça, antes de decidir,
o resultado da impugnação do IVA que também e autonomamente
intentara.
E se quanto a esta última bem pode dizer-se que logrou acolhimento,
embora, como se deixa relatado, bem na sequência de deferimento
também de promoções conformes e concordantes do Ex.mo Magistrado
do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal - cfr. fls. 87,
95 - e despacho do relator de fls. 95 verso,
Já o mesmo se não pode dizer no demais, pois que é antes manifesta
a sem razão da Recorrente no que tange à de novo suscitada questão
da fundamentação do acto tributário de liquidação impugnado.
A bondade do entendimento sufragado pelo tribunal recorrido logra
antes adequada e conveniente razão de ser já perante a factualidade
fixada e assente, designadamente nos pontos 2 e 3 do probatório
que se deixou transcrito.
Acresce ainda que, definitivamente assente agora que o IVA antes
liquidado e que deu causa depois à consequente e aqui controvertida
liquidação dos correspondentes juros compensatórios era não só devido como inteiramente legal pelo valor apurado,
Sendo igualmente certo que, já de acordo com o disposto nos art.os.
83o n.o 1 do CPT (ao tempo direito adjectivo tributário em vigor
e aplicável) e 89o do CIVA, os juros compensatórios são devidos
sempre que haja atraso na liquidação por motivo culposo imputável
ao contribuinte,
Já perante o probatório fixado, que aqui se dá por reproduzido,
e face ao teor dos documentos juntos com a petição inicial, importa
antes concluir, tal como vem, aliás doutamente decidido, que aquele
acto da liquidação dos correspondentes juros compensatórios se mostra conveniente e adequadamente fundamentado de facto e de direito.
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Improcedem assim todas as conclusões do presente recurso jurisdicional.
Termos em que acordam os Juízes desta Secção de Contencioso
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em negar-lhe provimento, confirmando o aresto com ele impugnado.
Custas pela Recorrente, fixando a procuradoria em 50%.
Lisboa, 12 de Março de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Omissão de pronúncia. Nulidade de sentença ou acórdão.
Doutrina que dimana da decisão:
É nula, por omissão de pronúncia [arts. 668o, n.o 1, al. d),
e 660o, n.o 2, do Código de Processo Civil), a decisão judicial
(sentença ou acórdão] que não conheça de questão colocada pelas partes e que não tenha resultado prejudicada,
no seu conhecimento, pela solução dada a outras.
Recurso n.o 98/03-30, em que são recorrente a Fazenda Pública; Recorrido: Dino Antunes Taveira; Relator: Ex.mo Conso. Dr. Alfredo
Madureira.
Acordam, em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformada com a aliás douta sentença do TT de 1a instância
do Porto, 1o Juízo, 2a Secção, que operou a verificação e graduação
de créditos reclamados no processo executivo n.o 1821-98/ 104530.0
em que é executado Dino Antunes Taveira, com os demais sinais
dos autos, dela apresentou recurso para esta Secção do Supremo
Tribunal Administrativo o Ex.mo Representante da Fazenda Pública.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações e, pugnando
pela revogação do julgado, formulou, a final, as seguintes conclusões:
1 - A douta sentença sob recurso, ao graduar o crédito exequendo,
não procedeu, como devia, à graduação dos juros de mora respeitantes
ao mesmo crédito;
2 - Mostram-se assim violadas as disposições conjugadas dos
art.os 822o, n.o 1. do C.C., 8o do DL n.o 73/99, de 16/3, e 40o, n.o
4, da LGT.
Não foram apresentadas quaisquer contra alegações e, neste Supremo Tribunal Administrativo, o Ex.mo Magistrado do Ministério
Público pronunciou-se depois pelo provimento do presente recurso
jurisdicional com base no sustentado entendimento de que, tal como
vem promovendo em vários casos idênticos pendentes de decisão ju-

risdicional neste Supremo Tribunal, deve entender-se a alegação da
Recorrente como consubstanciando imputação de nulidade da sindicada sentença, por omissão de pronúncia quanto à requerida graduação dos juros de mora do crédito exequendo, já que a tanto nada
obstava.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Tem toda a razão o Ex.mo Magistrado do Ministério Público.
Na verdade, compulsadas as alegações e conclusões do presente
recurso jurisdicional à luz do decidido pela impugnada sentença de
verificação e graduação de créditos - cfr. fls. 157 e 158 dos autos -,
seguro é que a Recorrente Fazenda Pública persegue apenas a conveniente e devida graduação dos juros de mora do crédito exequendo
a que se refere expressamente a certidão dada a execução - fls. 1
e 2 do apenso - e a que por, por claro e manifesto lapso, a sindicada
sentença não só não se referiu expressamente na parte decisória, como,
mesmo na parte discursiva do respectivo texto a eles, juros de mora,
se não referiu como, antes, e, aqui decisivamente, ao concretizar a
quantia exequenda, considerou apenas a “dívidas de IVA”.
Assim, importa, consequentemente, concluir que na decisão impugnada se omitiu, com efeito, qualquer graduação e até referência
à questão colocada pela Oponente - da graduação dos juros de mora
referentes à quantia exequenda -, questão que, tal como também
atentamente anota o Ilustre Procurador-Geral-Adjunto, não resultava
nem resultou prejudicada pelo conhecimento e decisão dados ao
demais.
Daí que, sem necessidade de outros ou melhores considerandos,
já perante o disposto nas disposições conjugadas dos artigos 660o
n.o 2, cfr. art.o 668o, n.o 1, al. d), e n.o 3 ambos do CPC, aplicáveis
ex vi do art.o 2, al. e), do CPPT — sabido como é que ao juiz cumpre,
na sentença e sob pena de nulidade desta, tratar e resolver todas
as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, apenas
com a apontada excepção decorrente da prejudicialidade que, aqui,
repete-se, também não se verifica,
Imperioso seja concluir pela, implicitamente, invocada nulidade por
omissão de pronúncia, nulidade que, aliás, o Ex.mo Magistrado do
Ministério Público junto deste STA, acolhendo, também arguiu, e
que nos termos dos apontados preceitos legais e também face ao
estatuído pelo art.o 125o do CPPT, demanda a procedência do presente
recurso jurisdicional, com a consequente baixa dos autos ao tribunal
recorrido para, aí se suprir aquela nulidade,
Tanto mais que, embora lho facultassem agora, em sede de despacho
de sustentação, os artigos 668o, n.o 4, e 744o do CPC, o certo é que
tal não constado despacho de fls. 171.
Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em julgar verificada a
alegada omissão de pronúncia que demanda a arguida nulidade de
sentença e, consequentemente, dar provimento ao presente recurso
jurisdicional.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Almeida Lopes — Ernâni Figueiredo (vencido, porquanto acolho o que
se decidiu no acórdão deste STA, n.o 1870/02).
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Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Impugnação judicial. Prescrição. Inutilidade superveniente da
lide.
Doutrina que dimana da decisão:
Em processo de impugnação judicial, o tribunal, com vista
à declaração da inutilidade superveniente da lide e consequente extinção da instância, pede e deve conhecer da
prescrição da dívida impugnada, quando esta não se mostre
paga.
Recurso n.o 107/02-30 em que são recorrente a Fazenda Pública, recorrida AH Design Exportação e Importação, Lda., de que foi relator, Ex.mo Juiz Cons. Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
A Fazenda pública, inconformada com a sentença do Mo Juiz do
T.T. de 1a Instância de Lisboa que, em sede de impugnação judicial
deduzida contra liquidação de IVA, julgou extinta a instância, por
inutilidade superveniente da lide, porque prescritas as obrigações tributárias, daquela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as
suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
1 - Em sede de impugnação judicial não pode ser conhecida a
prescrição da obrigação tributária.
É que,
2 - A impugnação judicial tem por objecto a validade do acto tributário, sendo que a prescrição não constitui qualquer ilegalidade
do mencionado acto mas respeita tão-só à sua eficácia.
3 - Decorre do exposto que a decisão recorrida ao declarar prescrita
a obrigação tributária atinente ao IVA, respeitante ao ano de 1986
e aos juros compensatórios, cuja liquidação vem impugnada nos autos
em epígrafe, fez uma aplicação inadequada do disposto nos arts. 120o
e 143o do C.P.T. e 99o e 124o do C.P.P.T.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Nos termos dos arts. 713o , no 6, e 726o do C.P.Civil, remete-se
para a matéria de facto fixada na decisão recorrida.
A questão a decidir, face ao quadro conclusivo traçado pela F.P.,
é apenas e tão-só a de saber se, em processo de impugnação judicial,
é lícito conhecer da prescrição da dívida tributária.
Certo é que o fundamento da impugnação judicial é a ilegalidade
do acto tributário (v. arts. 5o do C.P.C.T., 120o do C.P.T. e 99o do
C.P.P.T.).
E também é verdade que a prescrição não constitui ilegalidade
do acto tributário pois apenas respeita à sua eficácia.
Todavia, como refere Jorge Lopes de Sousa (C.P.P.T., anot. 2a ed.
pág. 464), ”nos casos em que no processo de impugnação judicial se
discute a anulação total de um acto de liquidação de um imposto, está

em causa, em última análise, apreciar se deve ser paga pelo contribuinte
à Fazenda Nacional a quantia que é objecto de liquidação.
Por isso, poderá fundamentar-se em inutilidade superveniente da lide
a possibilidade de declaração de prescrição nesse processo”.
De resto, conforme se preceitua no art. 175o do C.P.P.T., e já
assim era no domínio do C.P.T. e C.P.C.I., a prescrição da obrigação
tributária é de conhecimento oficioso não só pelo órgão da execução
fiscal como, nesta sede, pelo juiz.
E constitui agora, nos termos do art. 204o, no 1, al. d), do C.P.P.T.,
e também antes, no domínio dos citados compêndios normativos, fundamento de oposição à execução fiscal.
Ora, se a prescrição deve ser conhecida oficiosamente quer pelo
Fisco, quer, em sede de execução fiscal, pelo Juiz, e constitui fundamento de oposição, não se vê razão para que o não possa ser
em processo de impugnação judicial, com vista à declaração da inutilidade superveniente da lide, questão esta cujo conhecimento é
oficioso.
De qualquer forma, não se vê razão para prosseguir a impugnação
judicial quando a dívida se mostre prescrita.
E também não se vê razão para que o conhecimento da prescrição
só possa ter lugar em sede executiva ou na respectiva oposição.
Não faz sentido, pois, aguardar pela fase executiva para conhecer
de questão que já antes poderia conduzir à inutilidade superveniente
da lide impugnatória.
De resto, razões de economia de meios e celeridade processual
e o princípio da proibição da prática de actos inúteis, aconselham
a extinção da instância quando o seu prosseguimento seja manifestamente inútil.
Registe-se, ainda, que o art. 124o do C.P.P.T., invocado pela F.P.,
em abono da tese que sustenta e atinente à ordem do conhecimento
dos vícios imputados ao acto tributário, não impede que se conheça
de questões que, embora não inquinantes daquele, tenham reflexos
na marcha do processo ou a impeçam.
Em suma, com vista à declaração da inutilidade superveniente da
lide impugnatória, e consequente extinção da instância, pode e deve
ser conhecida a prescrição da dívida tributária quando, como é o
caso, esta não se mostrar paga (vide, neste sentido, os Acs S.T.A.
de 15/5/02, rec. 366/02-30, que se seguiu de perto e o de 20/3/02,
rec. 144/02-30).
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
IVA. IRS. Cumulação de pedidos na impugnação.
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Doutrina que dimana da decisão:
I — Nos termos do artigo 104o do Código de Procedimento
e Processo Tributário podem cumular-se pedidos na impugnação judicial, em caso de identidade da natureza
dos tributos, dos fundamentos de facto e de direito invocados e do tribunal competente para a decisão.
II — Entre o IVA e o IRS não existe tal identidade de natureza
pelo que não é possível a cumulação, podendo porém
o impugnante, após o trânsito em julgado da decisão,
deduzir em 30 dias novas impugnações relativas a cada
um dos impostos.

Recurso n.o 131/03-30, em que são recorrente João Alves de Freitas
e recorrida Fazenda Pública. Relator, o Exmo. Juiz Cons. Dr. Vítor
Meira.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
João Alves de Freitas impugnou no Tribunal Tributário de 1a Instância de Viana do Castelo as liquidações adicionais de IVA e IRS
que lhe foram efectuadas, invocando vários vícios.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi julgada verificada
a excepção dilatória atípica de cumulação ilegal de pedidos, absolvendo-se em consequência a Fazenda Pública.
Não se conformando com a decisão recorreu o impugnante para
este Supremo Tribunal Administrativo pedindo que se julgue procedente a excepção invocada quanto ao IVA e que se conheça do
pedido quanto ao IRS. Formulou as seguintes conclusões:
1a - O recorrente impugnou junto do Tribunal Tributário de 1a
Instância de Viana do Castelo várias liquidações de IVA e IRS.
2a - A douta sentença recorrida absolveu da instância, in totum,
a Fazenda Pública, com fundamento na excepção dilatória atípica
emergente da cumulação ilegal de pedidos, nos termos do disposto
no arto 104o do C.P.P.T. conjugado com os artigos 288o, no 1, al.e),
e 493o, no2, do C.P.C.
3a - ”Em acção cujo pedido se baseie em diversos fundamentos,
o vício processual que obste à apreciação de um deles só produz
a absolvição da instância em relação a esse fundamento, prosseguindo
a acção para conhecimento de mérito quanto às demais”. Nesse sentido
Ac. RP de 9.02.1998, BMJ, 474o - 550.
4a Assim, não fez a mui douta sentença recorrida uma correcta
aplicação da lei, na justa medida em que deveria ter dado ao impugnante e ora recorrente a possibilidade de dizer qual dos pedidos
deveria ser conhecido pelo Tribunal.
5a - O recorrente pretende ver conhecido pelo Tribunal o pedido
de anulação do IRS.
6a - Violou o M.mo Juiz ”a quo” o disposto nos artigos 288o, no
1, al. e), e 493o, no 2 do C.P.C. e 104o do C.P.P.T.
Não houve contra-alegações.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A questão que se coloca no presente recurso é a de saber se o
recorrente que apresentou uma cumulação ilegal de pedidos pode,

na sequência da decisão que por tal motivo absolveu a Fazenda Pública
da instância, optar pela manutenção de um deles mantendo a absolvição quanto ao outro.
Como se disse o M.mo Juiz recorrido considerou ilegal a cumulação
de pedidos de IVA e IRS que o recorrente impugnara com base
no artigo 104o do Código de Procedimento e Processo Tributário.
Prescreve este artigo:
”Na impugnação judicial podem, nos termos legais, cumular-se pedidos e coligar-se os autores em caso de identidade da natureza dos
tributos, dos fundamentos de facto e de direito invocados e do tribunal
competente para a decisão.”
No caso vertente estão em causa liquidações de IVA e de IRS
que são obviamente tributos de natureza diferente, o que, nos termos
deste artigo impedirá tal cumulação. O recorrente, nas suas alegações,
aceita a ilegalidade da cumulação e pretende que se julgue procedente
a excepção invocada quanto ao IVA, conhecendo-se do pedido quanto
ao IRS. Afigura-se-nos que tal não poderá suceder. O pedido efectuado na petição reportava-se a ambos os impostos e foi tal pedido
que foi apreciado pelo despacho recorrido, não podendo ocorrer a
pretendida alteração em sede de recurso de uma determinada decisão,
sendo certo que tal não cabe na previsão do artigo 104o aplicável.
Tal entendimento não prejudica porém o recorrente pois, como refere
Jorge de Sousa (Código de Procedimento e Processo Tributário Anotado - 3a edição - fls. 522). ”Em caso de ilegal cumulação ou coligação,
os impugnantes têm a faculdade de deduzir novas impugnações, no
prazo de um mês, a contar do trânsito em julgado da decisão, considerando-se as respectivas petições apresentadas na data de entrada
da primeira.’
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso,
assim mantendo o despacho recorrido.
Custas pelo recorrente, fixando em 50% a procuradoria.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Mendes Pimentel.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Acção para reconhecimento de um direito. emolumentos cobrados em violação de Lei Comunitário a pedido de restituição de tais emolumentos. Impossibilidade de usar tal
acção para obter essa restituição. Forma de obter tal
restituição.
Doutrina que dimana da decisão:
I — O modo de atacar a liquidação de emolumentos notariais,
alegadamente violadores de lei comunitária, é a impugnação judicial.
II — A acção para reconhecimento de um direito, prevista no
art. 165o do CPT, quer seja entendida como tendo um
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campo de aplicação residual, quer seja entendida como
sendo uma forma de assegurar a tutela judicial efectiva,
não tem aplicação neste caso, uma vez que a impugnação
é o modo mais eficaz e que mais garantias dá ao administrado para atacar tal liquidação.
III — Decorrido o prazo de impugnação, sem que o interessado
tenha impugnado a respectiva liquidação, podia ainda
pedir a restituição dos emolumentos, cobrados em violação de lei comunitária, nos termos dos arts. 85o do
Decreto-Lei n. 42/89, de 3 de Fevereiro, e 35o do Regime
de Administração Financeira do Estado, aprovado pelo
Decreto-Lei n. 155/92, de 28 de Julho, ou, na actualidade,
nos termos da LGT (art. 78o), onde o contribuinte dispõe
de um prazo de 4 anos para pedir a revisão da liquidação.

Recurso no 164/03-30 em que são recorrente a Recheio SGPS, Lda.,
recorrida a Fazenda Pública, e de que foi relator o Exmo. Juiz
Cons. Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. RECHEIO, SGPS, S.A., com sede na Rua Tierno Galvan, Torre
3, 9o, Letra J, Lisboa, propôs, no Tribunal Tributário de 1a Instância
de Lisboa, acção para reconhecimento de direito em matéria tributária.
Alega ter celebrado em 24/07/98 uma escritura de aumento de capital, tendo-lhe sido liquidada a quantia de 117.043$00, correspondente a ”acréscimo de emolumento sobre os actos de valor determinado”.
Tal quantia que a ora recorrente pagou foi aplicada através da
aplicação dos arts. 1o., n.o 2, al. g), 4o, 5o, 20o e 23o da ”Tabela
de Emolumentos do Notariado”, contemplando, designadamente, o
acréscimo previsto no art. 5o da Tabela.
Tal liquidação de emolumentos enferma do vício de violação de
lei (lei comunitária).
Tem direito a obter a restituição da quantia paga, está em prazo,
sendo esta acção meio idóneo para obter tal restituição.
O M.mo Juiz do 2o Juízo daquele Tribunal absolveu da instância
o DGNR, por ter julgado procedente a excepção dilatória de erro
na forma do processo.
Inconformada, a A. trouxe recurso para este Supremo Tribunal,
formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de
recurso:
1. Os emolumentos em causa violam frontalmente o Direito Comunitário, designadamente a Directiva 69/335/CEE.
2. Os Estados membros encontram-se obrigados a proceder à restituição das quantias que cobrem em violação do direito comunitário.
3. As ordens jurídicas nacionais dos Estados membros têm competência para disciplinar o regime processual das acções destinadas
a assegurar o reembolso das quantias cobradas em violação do direito
comunitário, no entanto, o regime processual dessas acções tem de
garantir o efectivo respeito pela aplicação do direito comunitário.
4. O TJCE tem considerado que, para as acções destinadas a obter
a restituição de uma quantia indevidamente cobrada pelo Estado em
violação do direito comunitário, são razoáveis e poderão ser aceites
prazos da ordem dos três e cinco anos.

5. O prazo previsto na lei Portuguesa para a impugnação judicial
não permite uma aplicação efectiva do direito comunitário na situação
em apreço, caso se entenda que a violação do Direito Comunitário
origina uma mera anulabilidade.
6. O ordenamento jurídico português já dispõe de um meio processual capaz de assegurar o respeito pelo princípio da efectividade
do Direito Comunitário: a acção para reconhecimento de um direito
ou interesse legítimo em matéria tributária, regulado no art. 165o
do CPT.
7. O emprego desta acção justifica-se plenamente em face do preceituado na referida norma, que dispõe que as acções ”podem ser
propostas quando os restantes meios contenciosos (. . .) não assegurem a tutela efectiva do direito ou interesse em causa”.
8. A tutela judicial efectiva - direito constitucional consagrado nos
arts. 20o e 268o, 4, da CR - determina o direito da recorrente a
obter a restituição da quantia que foi cobrada em violação do Direito
Comunitário.
9. Quando a acção para reconhecimento de direito ou interesse
legítimo for o meio mais adequado para obter a tutela judicial efectiva,
esse meio pode ser utilizado sempre, o que significa que pode ser
utilizado mesmo nos casos que exista acto administrativo ou acto
tributário não impugnado no respectivo prazo.
10. O emprego da acção para o reconhecimento de direito ou interesse legítimo em matéria tributária justifica-se plenamente na presente situação e permite o respeito integral pelo princípio do primado
e da efectividade do Direito Comunitário.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o EPGA defende que a decisão deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. A recorrente defende que o meio para efectivar a sua pretensão
é a acção para o reconhecimento de um direito.
Será assim?
Seguramente que não.
Como veremos.
A acção proposta é uma acção para o reconhecimento de um direito
ou interesse legítimo em matéria tributária.
Será possível, na hipótese dos autos, a A. prevalecer-se desta forma
processual?
Como resulta dos autos, e decorre da petição inicial, está em causa
nos autos a liquidação de emolumentos notariais, consequente a uma
escritura de aumento de capital.
E a recorrente imputa a tal liquidação um vício de violação de
lei (lei comunitária).
Veio agora, já em 12 de Julho de 2001 (vide carimbo aposto na
petição inicial), propor a respectiva acção.
Porquê agora?
A resposta encontramo-la na petição inicial.
Aí se escreveu nomeadamente o seguinte:
“35 - A anulação de um acto de liquidação de emolumentos acto
definitivo em matéria tributária depende da respectiva impugnação
judicial no prazo de noventa dias após o termo do prazo para pagamento voluntário (cfr. art. 123o do anterior CPT e art. 102o do
actual CPPT).
36 - Este é o meio processual típico e privativo do contencioso
tributário.

558
”37 - Todavia, a utilização da impugnação judicial na situação vertente colidiria com um importante obstáculo: o exíguo prazo de 90
dias.”
Que dizer?
Como vimos, a A. lança mão da acção de reconhecimento de um
direito ou interesse legítimo em matéria tributária.
Tal acção tinha previsão no art. 165o do CPT, que dispunha:
”1. As acções para obter o reconhecimento de um direito ou interesse legalmente protegido em matéria tributária podem ser propostas por quem invoque a titularidade do direito ou interesse a reconhecer, no prazo de cinco anos a partir da sua constituição, salvo
o disposto em lei especial.
2. As acções só podem ser propostas quando os restantes meios contenciosos, incluindo os relativos à execução da sentença, não assegurem
a tutela efectiva do direito ou interesse em causa.
3. As acções seguem os termos do processo de impugnação, considerando-se na posição de entidade que praticou o acto a que tiver
competência para decidir o pedido.”
Trata-se de um preceito novo, inexistente no CPCI, e que só tem
tradução legal após a revisão da Constituição de 1982.
No âmbito do contencioso administrativo tais acções foram consagradas nos arts. 69o e 70o da LPTA, tendo agora consagração no
domínio tributário.
Trata-se, segundo o entendimento de alguma jurisprudência, de
procedimentos residuais, como resulta do disposto no n. 2 do normativo acima transcrito (art. 165o do CPT).
Como aliás reconhecem expressamente Alfredo Sousa e José Paixão, no seu Código de Processo Tributário, Comentado e Anotado,
a
4 edição, págs. 377 e segs.
Escrevem:
”Tais acções, de harmonia com o n.o 2, que reproduz o n.o 2 art.
69o da LPTA, têm um campo residual de aplicação: só podem ser
usadas quando a tutela efectiva do respectivo direito ou interesse
não possa ser assegurado pelos restantes meios contenciosos, incluindo
os relativos à execução da sentença”.
E a seguir:
”A lei construiu assim esta figura com intenção restritiva, bem patente nessa sua natureza subsidiária e no carácter sumário da sua
regulamentação ...
Não admira por isso que esta acção seja de reduzida utilização
na prática.
Aliás, no campo do direito administrativo, a despeito de já ter
decorrido mais de meia dúzia de anos sobre o início da vigência
da LPTA, o número de acções deste tipo (normalmente fracassadas)
contam-se pelos dedos.”
Jurisprudência que teve também acolhimento neste STA.
Trata-se da chamada teoria do alcance mínimo, que atribuía às
acções de reconhecimento de um direito ou interesse legítimo um
carácter meramente residual face aos restantes meios contenciosos.
Orientação jurisprudencial que foi pacífica nas Subsecções do Secção de Contencioso Administrativo do STA (1).
Porém, tal jurisprudência tem sofrido desvios.
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Há autores que defendem a corrente maximalista, segundo a qual
a ”regra do art. 69o, n.o 2, da LPTA (...) não subsiste no nosso ordenamento jurídico”, pelo que ”o direito de acção jurisdicional perante
os tribunais administrativos para reconhecimento de direito ou interesse legítimo perante (contra) a Administração não encontra hoje
obstáculos de natureza processual, fundamentados em erro na forma
do processo, ilegitimidade ou excepção dilatória inominada que se
pretendiam consagrados naquela disposição” (2) (3).
Parece todavia mais decisiva uma terceira via, a chamada teoria
do alcance médio, segundo o qual a interpretação daquele art. 69o,
o
n. 2, da LPTA numa interpretação conforme com a Constituição,
permite o exercício do direito de acção para reconhecimento de um
direito quando o recurso contencioso não mostre garantir uma efectiva
tutela jurisdicional do direito ou interesse em causa. Em vez daquela
ideia residual estaremos perante uma ideia de complementaridade
ou alternatividade instrumental.
Ou seja, em vez de se estar perante uma ideia de subalternização
ou de secundarização da acção em relação ao recurso (ou impugnação,
no domínio do direito fiscal), estaremos perante uma ideia de complementaridade ou alternatividade.
Esta via foi consagrada pelo Pleno da Secção de Contencioso Administrativo do STA de 31/3/98 (Proc. 38.367).
E na mesma linha de orientação aponta o acórdão desta Secção
de Contencioso Tributário de 30/9/98 (4), onde se faz um estudo minucioso da problemática das acções para reconhecimento de um
direito.
E as considerações feitas a propósito do art. 69o, n.o 2, da LPTA
podem fazer-se a respeito do art. 165o do CPT.
Que dizer?
Afigura-se-nos excessiva a corrente maximalista, por isso que permitiria ao interessado usar toda a panóplia de meios que pretendesse.
Ou seja, punha-se nas suas mãos a escolha do meio que pretendesse
seguir, podendo usar, a seu alvedrio, o meio que entendesse mais
pertinente, usando eventualmente um prazo mais alargado, como é
o consentido pelo n.o 1 do citado artigo 165o do CPT. Podendo usar
da acção para reconhecimento de um direito se deixasse, por incúria
sua, de usar de um outro meio (v.g. a impugnação) previsto na lei.
O que nos parece obviamente excessivo, razão pela qual não aderimos a tal teoria.
Mas quer se siga a teoria do alcance médio (que parece proteger
melhor o direito do administrado, e que é aquela a que aderimos),
quer se siga a teoria do alcance mínimo, a solução no caso seria
a mesma. Na verdade, e na hipótese que contemplamos, a recorrente
tinha à sua mão o processo de impugnação para atacar o acto de
liquidação, meio próprio por excelência para atacar tal acto supostamente eivado de um vício de violação de lei. Na verdade, e como
decorre do art. 118o, n.o 1, do CPT, ”o processo judicial tributário
tem por função a tutela judicial dos direitos e interesses legalmente
protegidos em matéria fiscal.
E o art. 123o do CPT dá-nos conta dos prazos em que o recorrente
pode deduzir a respectiva impugnação.
(2) Obra e local citados, e jurisprudência aí citada.
(3) Vide CJA, n.o 7, pág. 19-(4) Acórdãos Doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo,
n. 445, pp. 59 e ss.
(4) Acórdãos Doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo, n.o 445, pp. 59 e segs.
o

(1) Vide CJA, n. 9, pág. 53 e 54, e jurisprudência aí citada.
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Isto obviamente para as liquidações efectuadas na vigência do CPT.
Para as anteriores, o meio próprio de reagir contra elas seria, seja
o processo de impugnação previsto no art. 89o do CPCI, seja, para
quem entendesse que não era possível usar tal meio (o processo de
impugnação), o recurso contencioso, com previsão nos arts. 130o e
131o da LPTA.
Daí que funcione, na hipótese que vimos contemplando, o n. 2
do citado art. 165o do CPT.
Daqui decorre que a A., ora recorrida, não podia lançar mão do
meio que utilizou, a saber, a acção para reconhecimento de um direito
ou interesse legítimo em matéria tributária.
A possibilidade de uma tal acção de reconhecimento de um direito
violaria o comando legal atrás referido (n.o 2 do art. 165o do CPT),
pois que isso seria poder usar de um outro meio para fazer valer
o seu direito.
O que aqui está em causa é que a A., ora recorrida, não utilizou
então o meio que podia e devia utilizar para destruir a liquidação
impugnada, a saber, o processo de impugnação.
Nem se diga que quer o art. 69o, n.o 2, da LPTA, quer o art.
165o, n.o 2, do CPT, com o entendimento que dele temos, e que
acima deixamos expresso, são inconstitucionais.
Não o são.
Pelas razões atrás expressas.
Não resultam pois violados os preceitos do art. 268o, n.os 4 e 5,
da CRP, na redacção da LC 1/89, por isso que a recorrente tinha
à sua disposição meios de impugnação autónoma dos actos de liquidação sindicados.
A violação de lei comunitária aqui em causa deveria assim ser
suscitada pala A. em processo de impugnação.
Não o fez.
Dir-se-ia, porém, como o faz a recorrente que um tal prazo de
90 dias é exíguo para a recorrente fazer valer a sua pretensão.
E vistas as coisas deste ângulo poderia concluir-se pela bondade
da tese da recorrente.
Mas não é assim.
É que a recorrente dispunha de um outro procedimento para obter
a restituição das importâncias alegadamente indevidas cobradas pelo
Estado.
Como se dirá de seguida.
O acórdão deste STA de 30/01/02 (rec. n.o 26.231), que se reporta
a uma questão emolumentar, concluiu que ”o prazo de 90 dias para
impugnação judicial é suficientemente longo para pedir a anulação
do acto tributário, e o prazo de 5 anos para pedir a restituição é
suficientemente longo para o efeito, sem pôr em causa quer o princípio
de equivalência, quer o princípio da efectividade do direito comunitário”.
Isto depois de fazer uma breve incursão pela jurisprudência do
TJCE sobre o assunto.
E a conclusão a retirar é esta: a forma que a recorrente tem de
obter o ressarcimento da importância indevidamente paga, por alegada
violação da lei comunitária, se tiver já transcorrido o prazo de impugnação judicial, será pedir a restituição dos emolumentos pagos,
em eventual violação do direito comunitário, no prazo de 5 anos.
Escreveu-se no acórdão citado, que merece a nossa concordância:
”Ao tempo estava em vigor o art. 85o do Decreto-Lei n.o 42/89,
de 3 de Fevereiro, que prescrevia que as quantias em emolumentos
cobrados em excesso por erro dos serviços do RNPC eram oficio-
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samente restituídos aos requerentes. Não dizia essa lei qual o prazo
de restituição oficiosa, pelo que era de aplicar o disposto no Regime
de Administração Financeira do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei
n. 155/92, de 28 de Julho, cujo art. 35o prescrevia e prescreve que
devem ser restituídas as importâncias de quaisquer receitas que tenham dado entrada nos cofres do Estado sem direito a essa arrecadação, e esse direito à restituição prescreve no prazo de 5 anos
a contar da data em que deram entrada nos cofres do Estado as
quantias a restituir, salvo se for legalmente aplicável um prazo mais
curto”.
Hoje, e nos termos da LGT (art. 78o), o contribuinte dispõe de
um prazo de 4 anos para pedir a revisão da liquidação.
Já vimos que a recorrente tinha a possibilidade de pedir a restituição
das importâncias emolumentares cobradas em excesso, através de um
processo legal adequado.
Não pode pois socorrer-se da acção para reconhecimento de um
direito ou interesse legítimo em matéria tributária, A pretensão da
recorrente não logra pois êxito.
3. Face ao exposto acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 60%.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo
Madureira — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Deserção do recurso. Alegações. Regime do Código de Processo
Tributário e do Código de Procedimento e de Processo
Tributário.
Doutrina que dimana da decisão:
Nos recursos interpostos após 5 de Julho de 2001 não há
a possibilidade de alegar no Tribunal de recurso que existia
anteriormente no âmbito do Código de Processo Tributário
(arto 174o), atento o disposto no artigo 12.o da Lei 15/2001,
de 15 de Junho, que manda aplicar o Código de Procedimento e de Processo Tributário a todos os processos, com
aproveitamento apenas dos actos já praticados, já que tal
faculdade não consta do arto 282o deste diploma legal, devendo o recurso ser julgado deserto se não foram apresentadas alegações no tribunal recorrido.
Recurso no 235/03-30, em que são recorrente José Baptista Travassos
Garrancho, recorrida a Fazenda Pública, e de que foi relator o
Ex.mo Juiz Cons. Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
José Baptista Travassos Garrancho impugnou no Tribunal Tributário de 1a Instância de Portalegre a liquidação de IRS de 1992 e
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juros compensatórios com base em errónea quantificação por métodos
indiciários.
Por sentença do M.mo Juiz daquele Tribunal foi a impugnação julgada improcedente.
Inconformado com tal decisão recorreu o impugnante para o Tribunal Central Administrativo no qual, por despacho do Relator, foi
tal recurso julgado deserto por as alegações não terem sido apresentadas no tribunal recorrido. Tendo o recorrente reclamado para
a conferência desse despacho, foi o mesmo confirmado, negando-se
provimento à reclamação.
Vem agora o impugnante recorrer desta decisão, pedindo a sua
revogação, formulando as seguintes conclusões:
a) O recorrente foi notificado da douta sentença proferida pelo
Tribunal Tributário de 1a. Instância de Portalegre, que julgou a impugnação judicial apresentada totalmente improcedente;
b) Interpôs, ao abrigo do disposto no artigo 280o. do CPPT, recurso
para o Venerando Tribunal Central Administrativo, o que fez através
de requerimento entregue no Tribunal Tributário de 1a. Instância
de Portalegre;
c) Manifestou, nesse mesmo requerimento, a sua intenção de alegar
no Tribunal de recurso - ou seja, no Tribunal Central Administrativo — nos termos do arto. 282o do CPPT;
d) Foi notificado de que o recurso tinha sido admitido;
e) Foi notificado do despacho proferido pelo Sr. Juiz Desembargador Relator, que considerou o recurso deserto, por falta de apresentação das alegações;
f) Não se conformando com esta decisão, o contribuinte apresentou
reclamação para a conferência do Venerando Tribunal Central Administrativo, na sua 2a. Secção de Contencioso Tributário, a qual
foi desatendida, por Acórdão que lhe foi devidamente notificado;
g) Não se conformando também com o teor desse Acórdão, apresentou, ao abrigo do disposto no arto. 32o. do Estatuto dos Tribunais
Administrativos e Fiscais (ETAF) e do arto. 131o. da Lei do Processo
dos Tribunais Administrativos e Fiscais, recurso para a 2a. Secção
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo;
h) Teve em consideração que o presente processo se iniciou em
12 de Abril de 1996, data anterior à entrada em vigor do Decreto-Lei
no. 229/96, de 29 de Novembro, e a extinção do 3o. grau de jurisdição
do contencioso tributário apenas produz efeitos relativamente aos
processos instaurados após a sua entrada em vigor - 15 de Setembro
de 1997 (o Decreto-Lei no. 226/96 entrou em vigor na data de início
de funcionamento do TCA, que ocorreu em 15.9.97 - arto. 5o. daquele
Decreto-Lei, arto. 114o. do ETAF e Portaria no. 398/97, de 18 de
Junho);
i) No que toca aos recursos jurisdicionais, o no. 1 do arto. 171o.
do Código de Processo Tributário estabelecia que a interposição de
recurso se faz por meio de requerimento, em que se declara a intenção
de recorrer e ”... no caso de o recorrente pretender, a intenção de
alegar no Tribunal de recurso” (Regime que já vinha do Código de
Processo das Contribuições e Impostos - Vide arto. 259o.);
j) Este regime manteve-se, mesmo após a entrada em vigor do
CPPT, para os processos ”antigos”, situação alterada a partir de 4
de Julho de 2001, data da entrada em vigor da Lei no. 15/2001;
l) O arto. 282o do CPT estabelece que a interposição de recurso
se faz por meio de requerimento em que se declara a intenção de
recorrer, parecendo impôr-se as alegações no Tribunal a quo;
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m) Mas o no. 4 desse mesmo arto. 282o. refere: ”Na falta de declaração da intenção de alegar, ...”, o que torna indiscutível que esta
disposição legal aponta para uma opção:
i) o recorrente pode alegar no Tribunal a quo;
ii) o recorrente pode alegar no Tribunal ad quem, desde que tenha
manifestado essa intenção.
n) E no caso dos autos o recorrente manifestou essa vontade, no
requerimento de interposição de recurso;
o) Deve, por isso, ter-se em consideração a subsistência da doutrina
do arto 171o. do CPT, considerando-se como lapso de redacção ou
em redacção deficiente a do no. 4 do artigo 281o. do CPPT;
p) Deve afastar-se a possibilidade de se fazer uma interpretação
abrrogante da 1a. parte do no. 4 do arto. 228o. do CPPT;
q) Deve fazer-se uma interpretação correctiva do no. 1 do arto.
282o. do CPPT, por ser mais conforme aos princípios da boa fé e
à regra de acesso ao direito (arto. 20 do CRP), tanto mais que o
recorrente declarou expressamente que queria alegar no Tribunal ad
quem e o Tribunal de 1a. Instância admitiu o recurso sem reserva;
r) A interpretação do arto. 282o. do CPPT, perfilhado pelo Acórdão
recorrido, segundo a qual não se admite a apresentação de alegações
no Tribunal ad quem, viola de modo intoleráve1 e arbitrário a estabilidade das relações processuais e as expectativas fundadas na própria norma legal;
s) Da norma legal em causa pode o interprete retirar, como consequência, de boa-fé, que as alegações poderiam ser apresentadas,
quer no Tribunal a quo, quer no Tribunal ad quem;
t) Quando as normas legais não são claras - é indiscutivelmente
esse o caso do arto. 282o. do CPPT - a sua interpretação deve ser
sempre aferida de acordo com as normas e princípios constitucionais,
entre os quais, o da segurança e da boa-fé;
u) Interpretado conforme a Constituição e, em especial, o princípio
de acesso ao Direito e o princípio da boa fé, a norma legal contida
no arto. 282o., no. 4, do CPPT, segundo o qual, ”na falta de declaração
de intenção de alegar ... o recurso será logo julgado deserto no Tribunal
recorrido”, pode um recorrente cujo processo teve inicio quando vigorava o Código de Processo Tributário, manifestar no Tribunal recorrido a declaração de intenção de alegar, apresentando as suas
alegações no Tribunal de recurso, após notificação para o efeito contrariamente ao que pretende o Douto Acórdão recorrido.
Não houve contra-alegações.
Pelo Ex.mo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso, na linha da jurisprudência
pacífica da Secção tirada em casos idênticos.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
O acórdão recorrido considerou provados os seguintes factos:
a) Por carta registada em 24/9/2001, o reclamante foi notificado
da sentença recorrida (fls. 108).
b) Por requerimento entrado na secretaria do TT de 1a Instância
de Portalegre em 3/10/2001 (fls. 109) o recorrente interpôs recurso
da sentença, ao abrigo do disposto no artigo 280o do CPPT, nesse
requerimento manifestando a sua intenção de alegar no Tribunal de
recurso (TCA), nos termos do art. 282o do CPPT;
c) No seguimento foi, em 16/10/2001, proferido despacho que admitiu o recurso, a ser processado como agravo em matéria cível, com
subida imediata, nos próprios autos e no efeito meramente devolutivo
(fls. 112).

564
d) Tal despacho foi notificado ao recorrente por carta registada
de 30/10/2001 (fls. 115).
e) Por despacho de 26/10/2001 foi ordenada a subida dos autos
ao TCA (fls. 116).
f) Por despacho do respectivo relator foi, em 12/12/2001, proferido
o despacho seguinte (fls. 118):
«Sendo certo que é já aplicável aos autos presentes o regime constante dos arts. 279o e ss do CPPT, do qual decorre que as alegações
são obrigatoriamente apresentadas no tribunal recorrido, cominando
a lei tal falta com a deserção do recurso.
E sendo certo que, no caso presente, as alegações não foram apresentadas no prazo referido no no 3 do art. 282o do CPPT, julgo,
nos termos do no 4 do mesmo artigo, deserto o recurso.
Custas pelo recorrente, com taxa de justiça que se fixa em uma
unidade de conta.
Not.»
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
A questão a decidir aqui consiste em saber se, no caso vertente,
poderia o recorrente alegar apenas no tribunal recorrido ou fazê-lo
no tribunal de recurso se para tanto tivesse manifestado tal intenção.
Tendo a impugnação sido deduzida antes da entrada em funcionamento do Tribunal Central Administrativo não lhe é aplicável o disposto no DL 229/96 que eliminou o terceiro grau de jurisdição. Por
isso pode o recorrente recorrer para este Supremo Tribunal Administrativo da decisão do Tribunal Central Administrativo.
Vejamos agora a questão da apresentação das alegações que determinaram a deserção do recurso decretada no Tribunal Central
Administrativo.
Prescreve o artigo 282o do Código de Procedimento e de Processo
Tributário que a interposição do recurso se faz por meio de requerimento em que se declare a intenção de recorrer (no 1) e que o
prazo para alegações a efectuar no tribunal recorrido é de 15 dias
a contar da notificação ao recorrente do despacho que admitir o
recurso (no 3). Não contempla este artigo nem qualquer outro do
Código de Procedimento e de Processo Tributário a possibilidade
de alegar no tribunal ad quem como permitia o artigo 174o do Código
de Processo Tributário. O Código de Procedimento e Processo Tributário entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2000 e, nos termos do
DL 433/99, de 26 de Outubro, que o aprovou, só se aplicava aos
procedimentos iniciados e aos processos instaurados a partir dessa
data. Todavia, em 5 de Junho de 2001 foi publicada a Lei 15/2001
que, no seu artigo 12o, determinava a aplicação do Código de Procedimento e Processo Tributário aos procedimentos e processos pendentes regulados pelo Código de Processo Tributário sem prejuízo
do aproveitamento dos actos já realizados. Tal lei entrou em vigor
30 dias após a sua publicação pelo que, após 5 de Julho de 2001
passou a aplicar-se a todos os procedimentos e processos pendentes
o Código de Procedimento e Processo Tributário.
Resulta da alínea b) do probatório que o recurso interposto da
sentença do Tribunal Tributário de 1a Instância de Portalegre foi
apresentado em 31 de Outubro de 2001 pelo que já vigorava então
plenamente o Código de Procedimento e Processo Tributário desde
5 de Julho anterior. Assim sendo, não era então possível a apresentação das alegações no tribunal de recurso por tal regime não
estar previsto neste código. É certo que no no4 do artigo 282o deste
diploma se faz referência à intenção de alegar nos termos do no1,
mas tal referência resulta obviamente de um lapso do legislador, que
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manteve o texto do artigo 171o do Código de Processo Tributário,
pois o no1 que refere não contém qualquer menção à intenção de
alegar mas tão só à de recorrer. Donde, não tendo o recorrente apresentado as alegações no tribunal recorrido deveria o recurso ter logo
sido julgado deserto nesse tribunal. Não o tendo sido teria que ser,
como foi, julgado deserto no Tribunal Central Administrativo. Não
merece pois censura o decidido por esse Tribunal, constituindo tal
entendimento jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Administrativo.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso,
assim mantendo o acórdão recorrido.
Custas pelo recorrente, fixando em 60% a procuradoria.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Mendes Pimentel.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Recurso de despacho interlocutório em processo de contra-ordenação. Regime de subida.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — No regime instituído pelo Regulamento das Custas dos
Processos Tributários (RCPT), do não pagamento de taxa
de justiça inicial não decorre qualquer cominação susceptível de afectar o normal desenvolvimento da instância.
2 — Como assim, o indeferimento de requerimento da arguida
em processo de contra-ordenação visando a revogação
de notificação que lhe foi feita para efectuar o pagamento
da taxa de justiça inicial no recurso judicial que interpôs
de decisão administrativa de coima por infracção ao
CIRC não contende com o normal andamento processual
do mesmo recurso.
3 — Nesta conformidade, não se impõe a subida imediata
do recurso jurisdicional interposto de tal despacho interlocutório - n.o 2 do artigo 417o do CPP, a contrario.
Recurso no 283/03-30 em que sãso recorrente Bananachico, Lda., recorrido o Ministério Público, e de que foi relator, o Exmo. Juiz
Conselheiro. Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
BANANACHICO, LDA, com sede na Quinta de Marvila, Armazém
2 e 3, -Camarate, interpôs para o TT de 1a Instância de Lisboa, ao
abrigo do artigo 80o do RGIT, recurso da decisão condenatória na
coima de 538,88, por infracção ao CIRC, proferida, em 06.VI.2002,
pela Directora de Finanças-Adjunta da 2a Direcção de Finanças de
Lisboa.
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Notificada para efectuar o pagamento da taxa de justiça inicial,
requereu ”a revogação de tal notificação, por, em resumo, entender
que o DL n.o 28/98, de 11/02, apenas prevê o pagamento de tal taxa,
nos processos de contra-ordenação, nos recursos das decisões do Tribunal Tributário competente.”
O M.mo Juiz de Direito do 5o Juízo do TT de 1a Instância de
Lisboa indeferiu tal requerimento.
Inconformada, interpôs tal sociedade recurso deste despacho para
este STA, culminando a atinente alegação com as seguintes conclusões:
a) O art.o 16o do Regulamento das Custas dos Processos Tributários
(RCPT) preceitua que os processos em que é devida taxa de justiça
são os referidos no artigo anterior.
b) Ora, o art.o 15o refere expressamente que a taxa de justiça é
paga nos seguintes processos:
”a) Nas impugnações;
b) Na oposição à execução;
c) Nos embargos de terceiro;
d) No concurso de credores;
e) Nas acções para reconhecimento de um direito ou interesse
legítimo;
f) Nos recursos a que se refere o n.o 1 do art.o 10o.”
c ) Parece, pois, inquestionável que o recurso sub judice não se
enquadra nos casos das alíneas a) a e) do art.o 15o.
d) Mas também não se enquadra nos casos a que se refere o n.o
1 do art.o 10o do RCPT, pois, referindo-se o n.o 1 a recursos judiciais,
o n.o 2 do mesmo preceito vem precisar que o disposto no n.o 1
é aplicável aos recursos das decisões dos Tribunais Tributários de
1a Instância nos processos a que se refere o n.o 2 do art.o 1o, nos
quais se encontram os processos de contra-ordenação.
e) Assim, é óbvio que o RCPT apenas prevê o pagamento de taxa
de justiça inicial nos recursos das decisões dos Tribunais Tributários
de 1a Instância, nos processos de contra-ordenação, pelo que o Mmo
Juiz fez errada interpretação e aplicação das normas referidas do
RCPT, pelo que a decisão recorrida é ilegal.
f) A interpretação efectuada pelo M.mo Juiz conduz à ilegalidade
da alínea f) do art.o 15o, por violação do n.o 2 do art.o 93o da Lei
Quadro das Contra-Ordenações, lei de valor reforçado.
g) A decisão recorrida fez errada interpretação e aplicação dos
arts. 1o, 10o, 15o e 16o do RCPT, violando o disposto no artigo 93o
da LQCO.
Respondendo, o Ministério Público conclui:
1. As contra-ordenações de natureza tributária e respectivo processamento são reguladas pelo RGIT, aprovado pela Lei 15/2001,
de 5 de Junho, aplicando-se, subsidiariamente, nos casos omissos,
o RGCO aprovado pelo DL 433/82, de 27 de Outubro, no uso de
autorização legislativa concedida pela Lei 24/82, de 23 de Agosto
(arts. 1o, 2o e 3o do RGIT).
2. O n.o 2 do RGIT estabelece a sua aplicação aos factos de natureza
tributária puníveis em legislação especial, pelo que se atribui ao RGIT
a natureza de diploma de carácter geral, em matéria de infracções
tributárias, sendo, assim, subsidiariamente, aplicável a regimes especiais de infracções deste tipo.
3. Por força do estatuído no art.o 66o do RGIT, as custas em processo
de contra-ordenação tributária regem-se pelo RCPT, sem prejuízo
da aplicação subsidiária do RGCO.

567
4. Nos termos do art. 80o do RGIT as decisões que apliquem coimas
podem ser objecto de recurso para o TT de 1a Instância, no prazo
de 20 dias após notificação.
5. O RECURSO JUDICIAL da decisão de aplicação de coima
é, assim, o meio processual adequado para impugnar a decisão administrativa que faz essa aplicação.
6. Também o RGCO, no seu Capítulo IV - arts. 59o a 61o- emprega
a expressão RECURSO JUDICIAL para designar o meio processual
adequado para impugnar a decisão administrativa.
7. Portanto é de assentar em que o meio processual adequado
para impugnar uma decisão administrativa que aplica uma coima é
o RECURSO JUDICIAL.
8. Conceito diferente é o RECURSO JURISDICIONAL, meio
processual adequado para impugnar uma decisão judicial.
9. 0 processo de contra-ordenação comporta uma fase administrativa
e, eventualmente, uma fase judicial.
10. E, nos termos do disposto nos arts. 1o/1 do RGIT e 92o/3 do
RGCO, as custas englobam a taxa de justiça e as custas.
11. Não obstante, não devem as autoridades administrativas fixar
taxa de justiça, uma vez que na fase administrativa do processo contraordenacional vigora uma isenção de taxa de justiça (art. 93o/2 do
RGCO).
12. E, é assim que no art. 1 o do RCPT se estatui que as custas
englobam a taxa de justiça e os encargos e que, nomeadamente, os
processos de contra-ordenação estão sujeitos a custas.
13. Por isso se dispõe no art. 16o do RCPT - que no início dos
processos referidos no artigo anterior - art. 15o é devida taxa de justiça,
correspondente a um quarto da devida final, mas não inferior a 1
UC.
14. No art. 15o/f) do RCPT fala-se ”nos recursos a que se refere
o art. 10o, ou seja, nos RECURSOS JUDIC1AIS, meio processual
adequado para impugnar as decisões administrativas que apliquem
coimas.
15. Contrariamente, ao que a arguida recorrente pretende fazer
crer não há qualquer incongruência, na tese sustentada na decisão
recorrida - e nesta peça processual - relativamente à conjugação dos
arts. 1o e 10o do RCPT.
16. Efectivamente, enquanto o n.o 1 do art. 10o do RCPT tem
em vista os RECURSOS JUDICIAIS, o n.o 2 tem em vista os RECURSOS JURISDICIONAIS.
17. Portanto, da interpretação conjugada dos normativos insertos
nos arts. 1o e 10o do RCPT e 93o/1 do RGCO resulta que os processos
de contra- ordenação, de natureza tributária, estão sujeitas a custas,
incluindo, também, a taxa de justiça, nas fases de RECURSO JUDICIAL e de RECURSO JURISDICIONAL.
18. E não se venha dizer, como faz a arguida recorrente, que esta
interpretação, conduz à ilegalidade da al. f) do art. 15o do RCPT,
por violação do estatuído no art. 93o/2 do RGCO, por ser lei de
valor reforçado.
19. Com efeito, nos termos do disposto no art. 112o/2 da CRP,
têm valor reforçado, além das leis orgânicas, as leis que careçam
de aprovação por maioria de dois terços, bem como aquelas que,
por força da Constituição, sejam pressuposto normativo necessário
de outras leis ou que por outras devam ser respeitadas.
20. Ora, o RGCO não é lei orgânica (art. 166o/2 da CRP), não
carece de aprovação por maioria de dois terços (art. 168o), nem cons-
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titui pressuposto necessário do RGIT ou do RCPT, nem por estas
deve ser respeitado.
21. Efectivamente, a AR, no uso da sua competência (art. 165o
da CRP) legislou sobre o RGIT e, mediante lei de autorização legislativa autorizou o Governo a legislar sobre o RCPT.
22. Parece, assim, claro que o RGCO, aprovado pelo DL 433/82,
no uso de autorização legislativa concedida pela Lei 24/82, de 23
de Agosto não é lei de valor reforçado perante o RGIT , aprovado
por lei da AR, nem perante o RCPT, aprovado por DL do Governo,
no uso de autorização legislativa concedida pelo art. 56o da Lei
52-C/96, de 27 de Dezembro.
23. Parece, assim, manifesto que não existe impedimento legal a
que, no âmbito das contra- ordenações de natureza tributária, seja
devida taxa de justiça nos RECURSOS JUDICIAIS de impugnação
de decisões que apliquem coimas, pelo que o estatuído no art. 15o/f)
do RCPT não é ilegal nem viola o disposto no art. 93o/2 do RGCO.
24. A douta sentença recorrida fez, assim, uma criteriosa e acertada
interpretação e aplicação dos normativos aplicáveis, designadamente
do disposto nos arts. 1o, 10o, 15o e 16o do RCPT, não tendo violado
quaisquer normativos, nomeadamente, o estatuído no art. 93o/2 do
RGCO.
Mostram-se colhidos os vistos legais dos Ex.mos Juízes Adjuntos.
Antes de mais, cabe sublinhar que se nos perfila despacho que
não atendeu requerimento visando o não pagamento de taxa de justiça
inicial em recurso judicial. Independentemente da questão de saber
se a mesma é, ou não, devida, é de referir que, como entendido
no acórdão desta Secção de 14.IV.1999 - rec. 21 802, a pp. 1083-1087
dos ACÓRDÃOS DOUTRINAIS DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO n.os 452-453, em sede de custas nos tribunais tributários
de instância, ”no novo regime instituído, com o declarado propósito
de harmonização com a jurisdição comum decorrente da aprovação
do recente Código das Custas Judiciais, consagrou-se igualmente para
a jurisdição fiscal - cfr. arts. 16o, 17o e 18o do novo Regulamento,
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 29/98 - e quanto à taxa de justiça
inicial devida, a regra geral da ausência de qualquer efeito cominatório
especial, designadamente ,quanto ao normal prosseguimento da instância, decorrente do seu eventual não pagamento pontual.
E este novo regime, quer por expressa indicação do artigo 9o do
referido Decreto-Lei n.o 29/98, de 11.XII, quer por revestir natureza
inequivocamente processual ou adjectiva, não pode deixar de ser considerado de aplicação imediata, mesmo aos processos pendentes e
porventura instaurados antes da sua entrada em vigor e, consequentemente, ao caso dos presentes autos.”
Como assim, in casu, o não acatamento pela arguida/rct. da notificação para pagamento de taxa inicial de justiça no recurso judicial
que interpôs de decisão administrativa aplicativa de coima por infracção ao CIRC em nada contende com o normal andamento processual daquele.
Se, a final, o M.mo Juiz de Direito a quo mantiver o entendimento
seguido no despacho interlocutório recorrido, não deixará, naturalmente, de observar o n.o 2 do artigo 18o do RCPT.
Segue-se que não se impõe a apreciação intercalar em via de recurso
da bondade de tal decisão, que o mesmo é dizer que a retenção
do recurso em foco não o tomaria absolutamente inútil, por isso que
mal invocado foi pela instância, no despacho de admissão de fls. 74,
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o n.o 2 do artigo 417o do Código de Processo Penal, diploma subsidiariamente aplicável ex vi artigos 3o, al. b), do RGIT e 74o, no 4,
do RGCO. Destarte, prematura foi a subida do presente recurso
jurisdicional.
Aqui chegados, cabe referir que o despacho de admissão do recurso
não vincula este Tribunal n.o 4 do artigo 687o do CPC.
Por todo o exposto, acordam não tomar, por ora, conhecimento
do recurso, determinando a baixa dos autos ao tribunal a quo para
subirem oportunamente, se for caso disso.
Não é devida tributação, sendo que a recorrente jamais pediu a
subida imediata do recurso, não estando, aliás, obrigada a pronunciar-se a respeito (cfr. artigo 411o do CPP).
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Recurso n.o 937/02-30, em que são recorrente Júlio Manuel Peixoto
da Silva, recorrida a Fazenda Pública e que foi relator o Exmo.
Juiz Cons. Dr. Vítor Meira.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Não se conformando com o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo que negou provimento ao recurso que interpusera de
sentença da 1.a instância veio o recorrente Júlio Manuel Peixoto da
Silva requerer a reforma de tal acórdão. Formulou as seguintes
conclusões:
1o - O douto acórdão reformando, proferido em conferência por
esse Supremo Tribunal Administrativo, negou provimento ao recurso
interposto pelo recorrente da douta sentença do M.mo Juiz do Tribunal
Tributário de 1a Instância de Braga.
2o - Tal decisão, assentou no entendimento de que a caducidade
do direito à liquidação não é fundamento de oposição à execução.
3o - Com efeito, entendeu esse tribunal superior que, dado as dívidas
à Segurança Social respeitarem aos anos de 1989 a 1994, era aplicável
a umas o CPCI e a outras o Código de Processo Tributário.
4o - Consequentemente, como nem um nem outro daqueles diplomas legais, contemplam a caducidade como fundamento de oposição, só em sede de impugnação judicial é que poderia ser apreciada
a referida caducidade.
5o - Ora, salvo o devido respeito, o aqui requerente não entende
o decidido no acórdão reformando.
6o - Isto porque, o acórdão reformando, ao aplicar o disposto nos
arts. 176.o do CPCI e 286.o do Código de Processo Tributário (CPT),
incorreu em lapso na determinação da norma aplicável à questão
de saber se a caducidade do direito à liquidação é fundamento de
oposição.
7o - Assim, o acórdão reformando olvidou que a oposição à execução, deduzida pelo aqui requerente, deu entrada no Serviço de
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Finanças de Barcelos, no dia 20 de Julho de 2001, ou seja, na vigência
do Decreto-Lei n.o 433/99, de 26 de Outubro, que aprovou o Código
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
8o - De facto, o CPPT entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de
2000, aplicando-se, apenas, aos processos instaurados após essa data
(art.o 4.o).
9o - O referido Decreto-Lei revogou o Código de Processo Tributário, com excepção dos seus artigos 25.o a 30.o, 35.o, 36.o e 180.o
a 232.o, que continuaram em vigor até 4 de Julho de 2001, pois em
5 de Julho do mesmo ano entrou em vigor a Lei n.o 15/2001, de
05-06, que revogou tais artigos do CPT [cfr. art.o 2.o, alínea f), dessa
lei], deixando o CPT de ter, a partir de 05-07-2001, qualquer aplicação,
mesmo aos processos pendentes na data de entrada em vigor do CPPT
(cfr. art.o 12.o da Lei 15/2001, de 05-06).
10o - Concluindo, os fundamentos de oposição à execução, encontravam-se legalmente tipificados no artigo 286.o do CPT, só que
tal norma foi revogada pelo CPPT, não se aplicando aos processos
instaurados após 1 de Janeiro de 2000, aos quais se aplica o disposto
no art.o 204.o deste novo diploma, no que respeita aos fundamentos
de oposição à execução.
11 o - Assim sendo, como o é, o acórdão reformando deveria ter
apreciado se aquele artigo 204.o do CPPT, nalguma das alíneas, nomeadamente a alínea e) do seu n.o 1, contempla o instituto da caducidade do direito à liquidação, suscitado pelo aqui requerente na
sua petição, como fundamento de oposição à execução.
12o - Não o tendo feito, decidindo aquela questão prévia com base
no disposto no artigo 286.o do revogado CPT, incorreu o acórdão
reformando em lapso manifesto na determinação da norma aplicável,
por assentar o sentido decisório do acórdão reformando numa norma
revogada.
A Fazenda Pública manifestou-se pela improcedência do requerido
por o pedido de reforma não preencher os requisitos da alínea b)
do artigo 669o do Código de Processo Civil.
Cumpre decidir.
O recorrente invoca para fundamentar o seu pedido de reforma
a alínea a) do no 2 do artigo 669o do Código de Processo Civil.
Vejamos pois o que refere tal normativo.
”2. É ainda licito a qualquer das partes requerer a reforma da
sentença quando:
a) Tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da
norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos.”
Vejamos então se houve algum lapso quanto à norma aplicável
ou à qualificação jurídica dos factos.
Na sua petição o recorrente faz o pedido de que seja declarada
a caducidade do direito de liquidação das contribuições devidas à
Segurança Social dos anos que refere. Na sentença recorrida referiu-se
que, relativamente a este tipo de contribuições para a Segurança Social
não se podia falar de caducidade pois que o ónus da liquidação era
do contribuinte. Assim a questão que vinha suscitada e decidida respeitava à ocorrência ou não de caducidade do direito à liquidação.
No acórdão cuja reforma se pede considerou-se que, atenta a data
a que as dívidas respeitam, seria aplicável o Código de Processo das
Contribuições e Impostos a umas e o Código de Processo Tributário
a outras. E referia-se, consequentemente, que a apreciação da caducidade só poderia ter lugar em sede de impugnação judicial, não
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sendo possível convolar para esta a oposição deduzida. Não houve
pois qualquer lapso na determinação da norma aplicável nem na qualificação jurídica dos factos. Por isso não podia ser aplicável o Código
de Procedimento e Processo Tributário aos factos a que os autos
se reportam. Mas mesmo no âmbito deste código o que constitui
fundamento de oposição nos termos da alínea e) do no 1 do artigo
204o, é a falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de
caducidade, em consonância aliás com o artigo 45o da Lei Geral Tributária, e não a caducidade. Ora, como atrás referimos, a requerente
pedia na sua petição que se declarasse a caducidade do direito de
liquidação e foi isso que o Mo Juiz decidiu não ocorrer por o ónus
da liquidação caber ao contribuinte. Mas o acórdão entendeu não
entrar sequer na apreciação dessa questão por a caducidade não ser
fundamento de oposição e ser aplicável à situação vertente o disposto
nos Código de Processo das Contribuições e Impostos e Código de
Processo Tributário. Como aliás continua a ser no âmbito do Código
de Procedimento e Processo Tributário. Não se verifica pois qualquer
lapso manifesto na determinação da norma aplicável nem na qualificação jurídica dos factos, razão porque haverá que indeferir o pedido de reforma do acórdão.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o pedido de reforma
do acórdão.
Custas pelo recorrente, fixando em E 99 a taxa de justiça e em
50 % a procuradoria.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Vítor Meira (relator) — Baeta de
Queiroz — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Despachos interlocutórios. Recursos.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Nos termos do arto 285o, no 1, do CPPT, os recursos
de despachos interlocutórios interpõem-se por meio de
requerimento contendo as respectivas alegações e conclusões;
II — Se as alegações e conclusões derem entrada após o prazo
para o recurso, deve este ser julgado deserto, por aplicação
do arto 282o, no 4, do CPPT.
Recurso no 1034/02-30, em que são recorrente a Top Atlântico Turismo-Holding Dist. Turística SGPS, S.A., recorrida a Fazenda Pública, e de que foi relator o Exmo. Juiz Cons. Dr. Almeida Lopes.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo.
1o Relatório:
Acórdão Com base em inconstitucionalidade e em ilegalidades várias, Top Atlântico Turismo-Holding de Distribuição Turística, SGPS,
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S. A., com sede na Rua de São Bernardo, 62, Santa Isabel, Lisboa,
deduziu impugnação judicial contra os actos de liquidação de emolumentos notariais e registrais operada pela conta no 53 do 4.o Cartório
Notarial de Lisboa e da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa,
3a Secção.
Por despacho de fl. 70, o 3o Juízo do Tribunal Tributário de 1a
Instância de Lisboa decidiu suspender a instância até que o Tribunal
de Justiça das Comunidades Europeias decidisse um pedido de decisão
a título prejudicial.
Não se conformando comeste despacho, dele recorreu a impugnante
para este STA, tendo apresentado as suas alegações e conclusões
de fls. 83 e seguintes, nas quais sustenta que a suspensão da instância
não é necessária.
Não houve contra-alegações.
Neste STA, o Mo Po emitiu douto parecer nos termos do qual
se deve conceder provimento ao recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir a questão de saber qual
o regime deste recurso, pois o despacho do Mo Juiz a quo não vincula
este STA.
2o Fundamentos:
O despacho recorrido é o de fl. 70, com o seguinte teor:
”Tendo sido formulado ao TJCE pedido de decisão prejudicial
relacionado com a questão da caducidade do direito de impugnação
na impugnação no 152/2001 e discutindo-se essa questão também nestes autos, ao abrigo do disposto no arto 279o do CPC, suspendo a
instância até à prolação daquela decisão prejudicial. Notifique (remetendo cópia do referido pedido)”.
Trata-se de um despacho interlocutório, pois ainda não foi proferida
sentença sobre o mérito da causa.
O despacho recorrido tem a data de 29.1.2002, numa altura em
que já estava em vigor o Código de Procedimento e de Processo
Tributário, pois a impugnação judicial foi apresentada em 8.6.2001.
Nos termos do arto 285o, no 1, do CPPT, os despachos do juiz
no processo judicial tributário podem ser impugnados no prazo de
10 dias, mediante requerimento contendo as respectivas alegações
e conclusões, o qual subirá nos autos com o recurso interposto da
decisão final.
Isto é, há um regime de recursos da sentença final (arto 282o do
CPPT) e um regime de recursos dos despachos interlocutórios (arto
285.o).
Nos recursos de despachos interlocutórios, o recorrente terá de
fazer o requerimento de recurso e apresentar logo, ou dentro do
respectivo prazo, as alegações e conclusões. É um recurso mais expedito que o recurso da sentença, ficando retido até que suba o recurso
contra a sentença final, para subir com este.
Ora, no caso, a recorrente não apresentou as alegações com o
requerimento do recurso nem no respectivo prazo para recorrer.
Pelo contrário, tendo sido notificado do despacho interlocutório
pelo ofício de fl. 78, em 4.4.2002, apresentou o requerimento de recurso em 8.4.2002, sem alegações e conclusões (fl. 79), houve despacho
a admitir o recurso em 10.4.2002 (fl. 80), foi notificado em 15.4.2002
(fl. 81) da admissão do recurso e apresentou as alegações e conclusões
em 2.5.2002 (fl. 83).
Ora, como a recorrente foi notificada do despacho a suspender
a instância em 4.4.2002, tinha de apresentar as alegações até ao dia
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14.4.2002 (último dia). Como as alegações foram apresentadas em
2.5.2002, entraram muito depois do prazo legal.
Assim, este STA não pode deixar de julgar o recurso deserto, nos
termos do arto 282o, no 4, do CPPT.
3o Decisão:
Nestes termos, acordam os juízes deste STA em julgar deserto
o recurso interposto do despacho interlocutório de fl. 70.
Custas pela recorrente, com 90 euros de taxa de justiça.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Almeida Lopes (relator) — Fonseca
Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Emolumentos notariais. Execução do julgado anulatório.
Trânsito em julgado da decisão proferida. Âmbito de aplicação da Lei n.o 85/2001, de 4 de Agosto.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Transitada em julgado decisão proferida em processo de
execução de julgado anulatório de liquidação de emolumentos notariais, nos termos do art.o 7o do DL
n.o 256-A/77 e no verificado pressuposto procedimental
previsto pelos artigos 5o e 6o do mesmo diploma legal,
nos termos dos aplicáveis artigos 671o e 673o do CPC
e sob pena de inconstitucionalidade, por violação do princípio consagrado no art.o 205o da Constituição da República, é aquela decisão, porque obrigatória e indiscutível
depois, dentro e fora do processo, que cumpre à Administração executar, satisfazendo-a nos precisos limites
e termos em haja julgado.
2 — A ”compensação” ou ”encontro de contas” a que se refere
o art.o 10o, n.o 5, da Lei n.o 85/2001, de 4 de Agosto,
porventura viabilizando validamente a aplicação retroactiva das novas tabelas de emolumentos, referidas e a fazer
publicar pelo Governo no concedido prazo de 90 dias
a que se refere o transcrito n.o 3, aos actos registrais
ou notariais cuja anterior liquidação emolumentar tenha
sido anulada por sentença transitada em julgado, apenas
logra eventual aplicação no decurso do prazo de execução
voluntária ou espontânea do julgado anulatório pela
Administração.
3 — Não já quando, em instância e processo de execução
do julgado intentado pelo contribuinte, na decretada e
não controvertida verificação dos pressupostos legais prévios (cfr. arts. 5o e 6o do DL n.o 256-A/77, de 17 de
Junho), foi já proferida e transitou em julgado a sentença
a que se refere o art.o 7o deste DL n.o 256-A/77.
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Recurso n.o 1560/02-30, em que são recorrente o Director-Geral dos
Registos e do Notariado, recorrida a SONAE Investimentos, SGPS,
S.A, e de foi foi relator, Exmo. Juiz Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juizes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
Inconformada com a aliás douta decisão do Tribunal Tributário
de 1a Instância do Porto - 1o Juízo, 2a Secção - que concedendo
provimento à pretensão formulada pela Exequente e ora Recorrida
Sonae Investimentos SGPS, SA, a fls. 101 a 103 dos presentes autos
de execução de julgado e, nos termos do invocado art.o 12o do DL
n.o 256-A/77, de 17 de Junho, ordenou se oficiasse ao Conselho Superior da Magistratura requisitando-se uma ordem de pagamento a
favor da requerente no montante de E 6.936,53, dela interpôs recurso
para esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, o Requerido
Director-Geral dos Registos e Notariado.
Perseguindo a revogação do sindicado julgado apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso e, depois, neste Supremo
Tribunal já, mediante adequada promoção do Ex.mo Magistrado do
Ministério Público e consequente convite do tribunal, formulou as
necessárias conclusões nos termos seguintes:
1. No seguimento da douta decisão judicial referente ao presente processo de execução, o Director-Geral procedeu à emissão da nota discriminativa da quantia a restituir.
2. Tal quantia foi, efectivamente, paga em 28.02.2002.
3. Nos termos daquela nota discriminativa foi pago o montante da
liquidação anulada (74 819,68 J), acrescida dos competentes juros, procedendo-se, em seguida, à dedução da quantia de 167J, nos termos
da nova tabela anexa ao R.E.R.N, bem como da quantia de 6.936,53J,
a título de participação emolumentar.
4. A Direcção-Geral dos Registos e do Notariado, não poderia deixar
de cumprir o disposto no n.o 4 do artigo 10o da referida Lei no 85/2001,
de 4 de Agosto.
5. Tal dispositivo legal não faz mais do que prever uma compensação
a aplicar aos montantes objecto da decisão jurisdicional, aos quais deverão ser deduzidas as quantias relativas ao emolumento devido pelo
mesmo acto atendendo ao novo Regulamento Emolumentar dos Registos
e do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 322-A/2001, de 14 de
Dezembro bemcomoas relativas às participações emolumentares dos notários, conservadores e oficiais.
6. Os montantes a devolver e os acréscimos legais são calculados
tomando em consideração os montantes totais anulados, não se operando
a compensação nesse momento, mas simplesmente sobre o montante
a devolver pelo Estado ao sujeito passivo.
7. Não existe, pois, qualquer violação da matéria objecto de caso
julgado, como, aliás, reconheceu implicitamente a impugnante.
8. A dedução do montante correspondente à participação emolumentar dos funcionários dos registos e do notariado não viola a Directiva
n.o 69/335/CEE, relativa às operações de reunião de capitais.
9. A questão da natureza jurídica da participação emolumentar e
a sua conformidade com a citada Directiva nunca foi discutida quer
nos tribunais nacionais quer no Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias.
10. Tal deriva da natureza privada da mesma, correspondendo a uma
remuneração, historicamente justificada pela origem privada da função,
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das actividades dos Conservadores e Notários e que é da sua titulariedade
exclusiva, não revertendo parao Estado a título de receita pública.
A Requerida respondera às alegações de recurso com as contra-alegações que constam de fls. 180 e seguintes sustentando a bondade
do impugnado julgado e reclamando a sua integral confirmação mediante formulação do seguinte quadro conclusivo:
1. O conteúdo do dever de executar a decisão requerida nos presentes
autos não resulta do n.o 4 do art.o 10 da Lei no 85/2001 mas do trânsito
em julgado da sentença, da Constituição da República arts.s 205o, n.o
2, e 266o, n.o 2) e da lei ordinária art. 95o da L.P.T.A];
2. Os termos da execução da sentença requerida nos presentes autos
não oferecem quaisquer dúvidas: trata-se de cumprir uma decisão judicial
transitada em julgado que consiste, simplesmente, na devolução de uma
quantia que foi anulada e no pagamento dos juros legais, tal como
determinou o Tribunal;
3. Nos presentes autos, não há lugar a qualquer discussão sobre o
conteúdo do dever de executar;
4. De nada servirá a invocação de que a dedução a título de ”participação emolumentar” decorre da aplicação da parte final do n.o 4
do art.o 10 da Lei n.o 85/2001: qualquer acto que desrespeite o conteúdo
da douta decisão a executar, ainda que fundamentado numa lei posterior
à anulação, será ilegal;
5. As doutas decisões judiciais em apreço nada referiam quanto à
possibilidade de deduções de qualquer tipo, pelo que a imposição de
uma ”participação emolumentar” representa um claro desrespeito pelo
caso julgado;
6. A dedução efectuada pela Direcção-Geral dos Registos e do Notariado viola o dever legal que sobre ela impende de executar a decisão
judicial em apreço;
7. A renovação do acto tributário não pode ser efectuada no âmbito
da execução de uma sentença anulatória, devendo sempre traduzir-se
num acto autónomo relativamente ao anulado, sendo o culminar de
um novo procedimento;
8. A correcta execução da sentença exige a restituição de tudo o que
a impugnante pagou e do cômputo dos juros em relação a esse montante;
9. Os emolumentos constituem receitas que o Estado recebe por força
de obrigações impostas aos cidadãos pela lei - fixados de uma forma
autoritária, através da aplicação da Tabela de Emolumentos definida
por lei - constituindo, portanto, verdadeiras receitas coativas;
10. Pelos mesmosmotivos, as quantias denominadas como ”participação emolumentar”, retiradas daqueles montantes cobrados a título
de emolumentos, são receitas obtidas de forma coerciva pelo Estado;
11. Os montantes definidos na Tabela anexa ao RERN já incluem
todos os custos, pelo que os montantes agora exigidos ao abrigo desta
Tabela já incluem a ”participação emolumentar”, não sendo admissível
que a mesma seja paga por duas vezes pelo mesmo acto;
12. Caso assim não se entenda é manifesto que a ”participação emolumentar” agora exigida viola o direito comunitário, nomeadamente,
com o disposto na citada Directiva 69/335/CEE do Conselho;
EM SUMA:
13. Oabatimento de uma quantia a título de ”participação emolumentar” é ilegal, por violação do disposto nos arts. 205o n.o 2, 266o,
o
n. 2, da Constituição da Republica e nos arts. 95o e 96o da L.P.T.A.
e arts. 5o e segs do DL n.o 256-A/77, e do direito comunitário nomeadamente, da Directiva 69/335/ CEE do Conselho.
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Por sua vez, o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste
Supremo Tribunal emitiu depois mui douto e bem fundamentado
parecer pronunciando-se também pela confirmação do julgado, que,
em seu esclarecido entender, opera adequada interpretação dos factos
e correcta aplicação do direito, tanto mais que aduziu ainda, ”... no
sentido da não aplicação retroactiva do art.o 10o da Lei n.o 85/01, de 4/8,
da Portaria n.o 322-A/01, de 14/12, às decisões já transitadas em julgado
se pronunciou já esta Secção do STA no Ac. de 17/4/02, in rec. n.o
10/02-30.”
Colhidos os vistos legais, e porque nada obsta, cumpre apreciar
e decidir.
Como emerge do texto conclusivo das alegações e contra alegações
transcritas, a única questão jurídica que o presenterecurso jurisdicional
traz ao conhecimento e decisão deste Supremo Tribunal é tão só
a da bondade do entendimento acolhido pelo M.mo Juiz do TT de
1a Instância do Porto, 1o Juízo, 2a Secção, na decisão proferida a
fls. 156 a 161 dos presentes autos e traduzido no deferimento da
pretensão da Exequente Sonae que, face ao proposto pagamento parcial - cfr. fls. 95 e 96 (deduzido do valor correspondente a E 6.936,53),
pagamento parcial depois efectivamente concretizado cfr. doc. junto
a fls. 175 -, em sedede execução do julgado anulatório de liquidação
de emolumentos notariais proferido no processo de impugnação
n.o 16/99, que transitou em julgado e de harmonia ainda com o decidido
a fls. 54 a 64, que também transitou em julgado, deu antes acolhimento
à tese da Exequente e determinou, tal como lhe vinha requerido
e para integral e adequada execução do julgado, nos termos do invocado art.o 12o do DL n.o 256-A/77, de 17.06, se oficiasse ao Conselho
Superior da Magistratura requisitando ordem de pagamento a favor
da Requerente no referido montante de E 6.936,53.
E assim porque, ao contrário do sustentado pelo DGRN ora Recorrente e ali Requerido, face ao teor do julgado anulatório que
cumpre executar e que ” ... decretou a anulação do acto de liquidação
impugnado e ordenou a restituição do montante pago 15.000.000$00...”
” . . . não tem aqui cabimento o que a Direcção-Geral dos Registos
e do Notariado fez ... tendo antes procedido ao abatimento de uma
quantia de 6.936,53 a título de ”participação emolumentar”,
O que mais não significava do que manifesto e insustentável desrespeito pelo caso julgado, uma vez que, entendeu-se e aduziu-se
ainda, ” ... a correcta execução da dita sentença não pode deixar de
passar pela restituição de tudo o que a impugnante pagou e do cômputo
dos juros em relação a esse montante.
Foi exactamente isso que se decretou e era isso que a DGRN teria
de fazer.”
Pois a esta estava vedado ”... encarar o acto declarado totalmente
nulo como sendo concretamente divisível e em face de uma tal ideia,
não avalizada ou consentida pela decisão judicial, permitir-se restituir
apenas a parte que ela, de forma inovatória em relação à decisão judicial,
considerou ser-lhe devida.
O abatimento feito é, pois, ilegal.”
É contra o assim decidido e com o aconchego que lhe empresta
o parecer jurídico que oportunamente fez juntar aos presentes autos
- cfr. fls. 107 a 146 - que continua a não se conformar o Recorrente
sustentando, mais uma vez, que a compensação operada, traduzia
cumprimento do estabelecido pelo art.o 10o, n.o 4, da Lei n.o 85/2001,
de 4 de Agosto, já perante o Novo Regulamento Emolumentar dos
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Registos e do Notariado, aprovado pelo DL n.o 322-A/2001, de 14
de Dezembro, não integra qualquer violação de caso julgado cfr. especificamente as conclusões 4a, 5a, 6a e 7a.
Vejamos.
Não lhe assiste, porém, razão, pese embora a eloquência do parecer
jurídico em que se fundamenta a tese subscrita pelo Ilustre Recorrente.
Com efeito e como decorre desde logo do relato que antecede
já não é sequer do cumprimento do julgado anulatório que se trata,
embora o seja também ainda, mas antes, isso sim, da observância
do caso julgado que nos presentes autos de execução de sentença
se formou relativamente à decisão de fls. 54 a 64, decisão que, além
do mais, declarou não verificada a causa legitima de inexecução invocada pelo ora Recorrente DGRN, nos termos dos invocados e aplicáveis artigos 7o, 8o e 9o do DL n.o 256-A/77, de 17 de Junho, e
determinou o pagamento imediato pelo Estado (através do Director-Geral dos Registos e do Notariado) à Requerente Sonae Investimentos, SGPS, da reclamada soma de 15.000.000$00, a que correspondem agora os referidos E 6.936,53.
E mesmo que fosse ainda aqui controvertido apenas o julgado anulatório proferido na respectiva impugnação judicial apensa, já pelos
precisos e expressos termos em que se materializou - cfr. fls. do processo n.o 16/99 -, determinando mesmo e para além da requerida
e decretada anulação do sindicado acto de liquidação de emolumentos
” ... a consequente restituição da soma de 15.000.000$00, acrescida de
juros legais desde 25 de Janeiro de 1999 até integral reembolso”, pronúncia decisória sempre exigível ao juiz da execução, mas não vedada
ao juiz da anulação/impugnação (no mesmo sentido, Mário Esteves
de Oliveira em estudo/parecer que, sobre a questão subjacente - anulação de actos de liquidação de emolumentos e consequente execução
de julgado anulatório - foi oportunamente junto ao recurso n.o 48/03.30
pendente de decisão deste Supremo Tribunal pelo ali Recorrido e
em que é também Recorrente o DGRN).
Sempre haveria de, por um lado, lhe ser inteiramente aplicável
a tese que adiante se desenvolverá quanto ou na perspectiva do cumprimento do julgado, até anulatório, nos precisos limites e termos
em que julgou (cfr. art.o 671o e 673o do CPC) e sob pena ou cominação
de manifesta inconstitucionalidade (art.o 205o da Constituição da República) e,
Por outro lado, por isso mesmo também, resultaria, desta vez e
no ponto, inaplicável à ajuizada situação subjacente a jurisprudência
que a final se convocará no sentido de intentar descortinar interpretação adequada e plausível para o invocado art.o 10o da Lei n.o
85/2001.
Na verdade, como se deixa também dito, indeferida que foi depois
- cfr. decisão de fls. 80 a 87 - a arguida nulidade daquela sentença
por alegada violação do disposto no citado art.o 9o n.o 1 do referido
diploma legal, aquela decisão, tal como se mostra proferida, transitou
em julgado (cfr. arts. 671o e 673o do CPC).
E daí que, só por isso, não seja aqui caso sequer de apreciar ou
confrontar o decidido com teor do bem douto parecer junto, nem
sequer de questionar qualquer dos segmentos decisórios daquela sentença à luz dos ensinamentos além expostos e depois acolhidos nas
alegações e conclusões do presente recurso jurisdicional da decisão
de fls. 156 e seguintes que, sobre o ponto e em bom rigor, nada
inovou na ordem jurídica.
19
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Pois se limitou, como também se deixa suficientemente evidenciado
e na sequência do antes decidido (sentença de fls. 54 a 64), a deferir
o requerido 101 a 103, apresentado em juízo pela Exequente, na
sequência da ” proposta” de execução de decisão judicial apresentada
pelo ora Recorrente, proposta onde, ao arrepio do que expressa e
bem claramente vinha decidido, mediante invocação do disposto no
art.o 10o, n.o 4, da Lei n.o 85/2001, de 4 de Agosto, se não restituía
àquele a referida quantia de E 6.936,53.
Ora, como se considerou em acórdão desta Secção do passado
dia 17.04.2002, processo n.o 10/02-30,
”Conforme se refere nos artigos 673o e 671o do Código de Processo
Civil a sentença constitui caso julgado nos precisos limites e termos
em que julga e, transitada, a decisão sobre a relação material controvertida fica tendo força obrigatória dentro do processo e fora dele.”
Mais se tendo nele evidenciado, já de acordo com a nossa melhor
doutrina (Manuel de Andrade, Rui Machete e Vital Moreira e Gomes
Canotilho, obras ali citadas ), que
” . . . o caso julgado material destina-se a tornar certa e inatacável
a posição das partes quanto aos bens litigados...” (Manuel de Andrade).
” . . . o caso julgado material consiste na indiscutibilidade da afirmação
sobre a legalidade do acto contido na sentença administrativa, a qual
é assim vinculativa para qualquer tribunal ou entidade pública e para
os próprios particulares que a têm de aceitar como um dado imodificável”
(Rui Machete).
Inatacabilidade e indiscutibilidade que, já perante o disposto no
então invocado e aqui também invocável art.o 205o da Constituição
da República, designadamente pelo que se estatui no seu n.o 2o ”
As decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas
e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades”, importa considerar constitucional e inequivocamente ali consagrada,
pois, não só:
”. . . as decisões judiciais ( transitadas em julgado) não necessitam
de nenhuma homologação ou confirmação de outra autoridade para
se tomarem obrigatórias, nem podem ser anuladas ou superadas por
uma decisão de nenhuma outra autoridade ... ”
Como ” ... se a Constituição manda respeitar os casos julgados mesmo
quando eles assentem em normas inconstitucionais, por maioria de razão
se imporá tal respeito quando se não verifique tal situação” ( Vital
Moreira e Gomes Canotilho ) .
Doutrina que aqui e perante o decidido a fls. 54 a 64 não pode
deixar de ser, como foi, integralmente aplicada.
Resultando, antes e agora, de todo despiciendo e porventura inconsequente considerar a bondade do entendimento sufragado àcerca
da perseguida aplicação do disposto na Lei n.o 85/01, de 4 de Agosto,
à situação de facto subjacente.
É que, como emerge com absoluta segurança, em sede de execução,
em concreto, do controvertido julgado anulatório já se pronunciou
o tribunal competente - o tribunal que em primeiro grau de jurisdição
proferiu sentença anulatória (cfr. art.o 7o do DL n.o 256-A/77, de
17 de Junho, na sequência, aliás, dos antes verificados pressupostos
procedimentais previstos pelos artigos 5o e 6o daquele diploma legal)
- mediante prolacção de sentença que, como vai referido e à míngua
de oportuna ou eficaz impugnação, transitou em julgado, trânsito
que agora a todos obriga (art.o 205o da CR).
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Acresce ainda, já perante o disposto no invocado preceito legal:
1. Mantêm-se em vigor as tabelas emolumentares aplicáveis aos actos
registrais e notariais aprovadas pela Portaria n.o 996/98, de 25 de Novembro, com as alterações introduzidas pelas Portarias n.os 1007-A/98,
de 2 de Dezembro, e 684/99, de 24 de Agosto.
3. Fica o Governo autorizado, pelo período de 90 dias, a alterar as
tabelas emolumentares dos registos e notariado, com o seguinte sentido
e alcance:
a. Conformação das tabelas emolumentares ao disposto na Directiva
n.o 69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Junho, relativa aos impostos
indirectos que incidem sobre as reuniões de capitais;
b. Adaptação das demais tabelas em conformidade com o princípio
da proporcionalidade da taxa ao custo do serviço prestado.
4. As tabelas emolumentares a aprovar nos termos do número anterior
aplicam-se aos actos registrais e notariais cuja anterior liquidação emolumentar tenha sido anulada por sentença transitada em julgado.
5. No prazo de 30 dias, contados da entrada em vigor das tabelas
previstas no n.o 2, serão integralmente executadas as sentenças anulatórias
dos actos de liquidação, mediante a restituição da quantia paga, deduzida
do valor correspondente aos emolumentos devidos nos termos das novas
tabelas, e da parcela correspondente à participação emolumentar dos
funcionários dos registos e notariado.
Que, tal como bem esclarecidamente se considerou também em
acórdão desta Secção, de 03.07.2002, processo n.o 749/02-30, publicado
in Acórdãos Doutrinais, Ano XLII, n.o 493, pag. 88 e seguintes,
”... este n.o 4 do artigo 10o da Lei n.o 85/2001, ... , está indissociavelmente ligado à prescrição feita no número anterior, ... , da aplicação
retroactiva das novas tabelas nos casos aí previstos, já que veio a instituir
a possibilidade de, na execução dos julgados, a fazer por parte da administração no prazo de 30 dias a contar da entrada em vigor das novas
tabelas emolumentares, se efectuar um ”encontro de contas”, numa espécie de compensação entre o cobrado ao abrigo da Portaria n.o 996/98
e o devido à face das novas regras de tributação emolumentar, constantes
da Portaria n.o 322-A/2001, de modo a que seja restituída ao contribuinte
apenas a diferença entre os dois montantes.”
”O preceito limita-se a definir, assim, o modus operandi a seguir
quanto à tributação retroactiva mandada efectuar apenas pela administração nos casos contemplados no n.o 3, quanto à restituição dos
emolumentos cobrados ao abrigo da lei antiga já ordenada por sentença
transitada em julgado ...”
”Este mecanismo de encontro imediato de contas apenas era possível
em sede administrativa, que não em sede judicial, por virtude de só
nela caber, simultaneamente, à administração o dever de executar voluntariamente o julgado anulatório e o poder de inovar juridicamente
relativamente à situação material controvertida”. (Sublinhados de agora
e nossos, podendo também ver-se, em idêntico sentido, o anterior
acórdão, de 19.12.2001, processo n.o 26.608.)
Ora, como se deixou evidenciado e decorre dos termos e trâmites
processuais dos presentes autos, esta não era já a situação factual
e temporal subjacente.
Aqui e agora apenas cumpre seja efectiva e inalteravelmente cumprido o julgado de fls. 54 a 64, nos termos dos arts. 671o e 673o
do CPC.
Assim e porque foi precisamente isso que, mais uma vez, se ordenou
pela impugnada decisão, importa concluir pela sua inteira bondade
e consequente irrepreensibilidade, circunstâncias que demandam antes a respectiva confirmação.
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Já na sequência da improcedência do presente recurso jurisdicional,
em que, em conferência, os Juízes desta Secção de Contencioso Tributário acordam.
Sem custas, por delas estar isento o Recorrente.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Ernâni Figueiredo — Almeida Lopes.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Recurso n.o 1564/02-30, em que são recorrente a Escola Profissional
PROFITECLA, recorrido o Conselho de Administração da Caixa
Geral de Depósitos, S. A., e de que foi relator o Ex.mo Juiz Cons.
Dr. Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. ESCOLA PROFISSIONAL PROFITECLA, com sede na Rua
Álvares Cabral, 177, Porto, impugnou judicialmente, junto do Tribunal
Tributário de 1.a Instância de Lisboa, a decisão do Conselho de Administração que lhe exigiu o pagamento da quantia de Esc.
20.430.733$00, a título de juros de mora relativos a atraso no pagamento das contribuições referentes ao período compreendido entre
Janeiro de 1993 e Janeiro de 1995.
O M.mo Juiz do 4o Juízo daquele Tribunal absolveu do pedido
a CGA, com o fundamento na extemporaneidade da impugnação.
Inconformada, a impugnante interpôs recurso para este Supremo
Tribunal, que, anulou a sentença.
Baixaram os autos à 1.a Instância.
Aqui foi proferida nova sentença de idêntico teor: absolvição da
CGA do pedido, com o fundamento na extemporaneidade da
impugnação.
Inconformada, a impugnante trouxe recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
A. Com, o devido respeito, a sentença recorrida não merece o
nosso acolhimento, devendo a mesma ser anulada, com base nos seguintes fundamentos:
B. O acto de liquidação de juros moratórios, na medida em que
não se configura como um acto administrativo relativo a questões
fiscais, não está sujeito a recurso contencioso regulado pelas leis de
processo nos tribunais administrativos.
C. Pelo contrário, do acto de liquidação de juros moratórios cabe
impugnação judicial, regulada pelas normas do CPT.
D. Como tal, não deveria ter sido considerada procedente a excepção peremptória de interposição extemporânea do meio processual, desde logo porque o meio processual adequado é a impugnação
judicial (e não o recurso contencioso) ao qual se aplica um prazo
mais extenso que, na data da sua interposição, não tinha findado.
Contra-alegou a Caixa Geral de Aposentações, defendendo a improcedência do recurso.
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Neste STA, o EPGA defende que deve ser negado provimento
ao recurso.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2. É a seguinte a matéria de facto assente na instância:
a) A CGA exigiu à impugnante o pagamento da quantia de
20.430.733$00, a título de juros de mora relativos ao atraso no pagamento das contribuições referentes ao período compreendido entre
Janeiro de 1993 e Janeiro de 1995, já pagos.
b) Em 28/11/96 a impugnante requereu a isenção dos referidos
juros, o que foi indeferido por despacho do Secretário de Estado
do Orçamento de 29/1/99.
c) Entretanto, porque os juros não se encontravam pagos, e com
o fundamento de que o SEO, em situações análogas, tinha confirmado
os procedimentos seguidos pela CGA, esta, por ofício de 20/11/98,
solicitou que a impugnante regularizasse tais juros no prazo de 30 dias,
quer pelo pagamento integral de imediato, quer pela apresentação
de proposta de amortização a curto prazo.
d) Entretanto, no seguimento do recebimento da carta referida
na alínea anterior, por requerimento apresentado em 11/1/99, a impugnante, Escola Profissional PROFITECLA, interpôs recurso hierárquico necessário da decisão da CGA, pela qual exigiu o pagamento
dos juros indicados na alínea anterior.
e) O recurso indicado na alínea anterior foi indeferido, o que foi
notificado à impugnante no dia 25/2/99, por carta registada com A/R.
f) No referido ofício de 25/2/99, a CGA pediu ainda que, no prazo
de vinte dias, tivesse lugar a regularização dos juros em dívida, ainda
que eventualmente através da apresentação de um plano de pagamento que pudesse ser aceite pela CGA, sob pena de se encaminhar
o assunto para cobrança coerciva.
g) Por carta de 18/5/99 a impugnante requereu o pagamento em
60 prestações mensais e consecutivas, o que foi autorizado, com início
em Junho de 1999.
h) A impugnação foi deduzida no dia 15 de Junho de 1999, data
do registo postal pelo qual a petição inicial e documentos foram expedidos pela impugnante.
3. Está em causa tão-somente a (in)tempestividade da impugnação.
O M.mo Juiz a quo entendeu que ao caso cabia não impugnação
mas sim recurso contencioso, por isso que se estava perante ”recurso
contencioso dos actos administrativos relativos a questões fiscais da
administração fiscal”, pelo que, o prazo para interpor tal recurso era
de dois meses, nos termos do art. 28o da LPTA.
E porque assim entendeu, é óbvio que a decisão de intempestividade
era inequívoca, face ao probatório.
Outra e diversa é a perspectiva da recorrente.
Sustenta ela, como vimos, que à hipótese dos autos, cabe processo
de impugnação, pelo que, na sua óptica, a mesma é tempestiva.
O EPGA, depois de dar conta que não é pacífica a jurisprudência
deste Supremo, defende que, mesmo para quem entenda que a forma
do processo adequada é a impugnação, mesmo assim, face ao probatório, a mesma sempre seria intempestiva.
Ouvidos sobre esta questão prévia, ambas as partes responderam.
A autoridade recorrida entende que assiste razão ao MP.
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Porém, a recorrente discorda, referindo que a impugnação está
em prazo, já que, face ao disposto no art. 123o, n.o 1, al. a), do
CPT, a impugnação é tempestiva.
Que dizer?
Pois bem.
Afigura-se-nos que tem razão o MP.
É inequívoco que se a forma de atacar o acto impugnado for o
recurso contencioso - e afigura-se-nos inquestionável que é - o prazo
para o interpor (dois meses) estaria inexoravelmente ultrapassado.
Quanto a isso nem a recorrente discorda.
Mas se ao caso coubesse impugnação, aqui sim, já a questão suscitaria controvérsia.
Para defender a tempestividade da impugnação, a recorrente defende que é aplicável à hipótese dos autos o disposto no art. 123o,
n.o 1, al. a), do CPT.
Ou seja, e na opinião da recorrente, de acordo com a alínea f)
do probatório, só a partir do decurso do prazo de 20 dias, que lhe
foi concedido para pagar voluntariamente os juros de mora, é que
se conta o prazo de 90 dias para apresentação da impugnação.
E é verdade que, a ser correcto o entendimento da recorrente,
a impugnação seria tempestiva.
Mas a recorrente não tem razão.
Na verdade, o ”pagamento voluntário dos impostos e receitas parafiscais”, a que se reporta a citada alínea a) do n.o 1 do art. 123o
do CPT é o ”pagamento efectuado dentro do prazo estabelecido nas
leis tributárias”, como decorre do art. 107o do CPT.
No caso, não estamos perante uma hipótese de pagamento voluntário efectuado nestas circunstâncias mas um prazo fixado pela
própria administração.
Que foi fixado em dois momentos diverso e que não foi sempre
o mesmo [vide confronto das alíneas c) e f) do probatório].
Ora, aceitando, como parece ser de aceitar, que o pagamento voluntário, no caso, é o prazo fixado pela administração, à míngua de
prazo taxativamente fixado na lei, esse prazo só pode ser o primeiro,
e nunca o segundo.
Ou seja (e só se à hipótese dos autos coubesse processo de impugnação), só da decisão referida em c), é que seria possível atender
ao prazo de pagamento voluntário.
Ora, e estando nós perante um segundo prazo fixado pela administração, não seria pois caso de aplicação do art. 123.o, n.o 1, al. a),
do CPT, mas sim da alínea e) do mesmo normativo.
O que significa que a impugnação seria sempre intempestiva, pois
o prazo se contaria após a notificação do indeferimento, que ocorreu
em 25/2/99 [alínea e) do probatório], sendo que a impugnação deu
entrada no dia 15 de Junho de 1999 [alínea h) do probatório].
A pretensão da recorrente não logra pois êxito, qualquer que seja
o entendimento que se tenha quanto ao modo de reacção no tocante
à decisão impugnada.
Acresce, entretanto, repisar, como acima dissemos, que a forma
de atacar a decisão impugnada seria o recurso contencioso e não
a impugnação judicial, já que não está em causa qualquer invocada
ilegalidade do acto de liquidação impugnado, mas antes, a decisão,
consequente a um indeferimento de um recurso hierárquico, que exi-
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gira o pagamento de juros de mora, cuja isenção já anteriormente
fora negada.
4. Face ao exposto acorda-se em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Emolumentos notariais. Incompatibilidade com o direito comunitário. Carácter vinculativo. Qualificação jurídica.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — Não revestem carácter remuneratório, para efeitos do artigo 12.o, n.o 1, al. e), da Directiva 69/355/CEE, do Conselho, de 17/7/69, na redacção que lhe foi dada pela
Directiva 85/303, do Conselho, de 10/6/85, os emolumentos cobrados de harmonia com o disposto no artigo 5.o da Tabela de Emolumentos anexa ao Código
do Notariado pela celebração de uma escritura de aumento do capital social de uma sociedade de capitais,
cujo montante aumenta directamente na proporção do
capital social subscrito e não com base no custo do
serviço.
2 — Assim, não estando a liquidação desses emolumentos prevista no citado artigo 12.o, n.o 1, al. e), a mesma é ilegal,
por violação do disposto no artigo 10.o referida Directiva.
3 — A jurisprudência do TJCE tem carácter vinculativo para
os tribunais nacionais, em matéria de direito comunitário,
como corolário da obrigatoriedade de reenvio imposta
pelo artigo 234.o do Tratado de Roma.
4 — Quer os emolumentos notariais revistam a natureza de
imposto ou de taxa são sempre de qualificar como uma
”imposição” proibida pelo artigo 10.o, al. c), da Directiva
69/355/CEE, pelo que se torna desnecessário saber qual
a sua verdadeira qualificação jurídica.
Recurso n.o 1716/02-30, em que são recorrente a Fazenda Pública,
recorrida a Amorim Broking, SGPS, S. A., e de que foi relator
o Ex.mo Juiz Consa Dr. Pimenta do Vale.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 — Amorim Broking, SGPS, Lda, impugnou judicialmente a liquidação de emolumentos notariais, por aumento do capital social,
no valor de 786.307$00, praticada pelo Cartório Notarial de Aveiro.
O Tribunal Tributário de 1a Instância de Aveiro julgou procedente
a impugnação.
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Inconformada, a Fazenda Pública interpôs o presente recurso jurrisdicional para este Supremo Tribunal Administrativo, formulando
as seguintes conclusões:
1. A douta sentença recorrida inverteu os termos da prioridade
das questões de direito a resolver e postergou a questão nuclear da
qualificação dos emolumentos notarias como impostos, diga-se: imposição indirecta, segundo os termos da directiva, ou como taxa, no
sentido de poder configurar ”direitos com carácter remunetratório”
como consta da alínea e) do no1 do artigo 12o da mesma Directiva
69/355/CEE.
2. Como se enaltece no Acórdão, de 31 de Maio de 2001, reco 26 392,
da 2a Secção do STA: “...a fonte de toda a imperatividade normativa
que vigora no direito interno radica, em última instância, na lei
fundamental”.
3. O que significa que não apreciou e decidiu antes sobre a constitucionalidade dos emolumentos notariais liquidados, quer do ponto
de vista formal do princípio da legalidade, quer sobremodo da sua
materialidade porquanto isso obrigava a dilucidar a natureza jurídica
dos emolumentos, a sua classificação como taxas, cujo valor (preço)
deriva da sua bilatelaridade e do seu carácter sinalagmático correspondente de algum modo ao complexo de elementos que concorrem
para a sua formação, inclusive os custos indirectos que nele se repercutem e que têm a ver com a própria instituição, organização
e funcionamento do Serviço Público legalmente habilitado a prestar
os serviços indispensáveis para a formação dos actos em causa (aumento do capital social da impugnante).
4. Por isso, não pôde determinar se existe ou não violação da Directiva no pressuposto de que, como taxa da Tabela dos Emolumentos
anexa ao Código do Notariado, se produziu no caso sub judice qualquer discriminação, dupla tributação ou disparidade que a Directiva,
enquanto postulado legal, tendia a obviar na prossecução da harmonização das legislações dos Estados membros e como instrumento
de uma das políticas necessárias aos objectivos da EU, em concreto
a livre circulação de capitais.
5. Assim como não analisou prioritariamente se a Directiva se impunha como tal no sistema jurídico português, visto que se considera
direito derivado comunitário, que tem como destinatários os próprios
Estados-membros e se preocupa dominantemente pelos resultados
que em si mesma se consagram, se havia ou não omissão por parte
do Estado nacional na sua transposição ou, vista a Adesão ter ocorrido
em 1 986 e terem sido contemplados um conjunto de derrogações
e disposições transitórias adequadas à adaptação, nomeadamente da
economia — e em particular no que diz respeito aos movimentos de
capitais — aos objectivos comunitários.
6. Portanto, tal como se reconhece no Acórdão do Tribunal Constitucional no 115/2 002, Proc. 567/00, Diário da República, II Série,
o
n 123, de 28 de Maio de 2 002, os emolumentos notariais são autênticas taxas, ao tempo não sujeitas ao princípio da legalidade formal
exigível segundo o arto 106o da CRP, conformadoras de um carácter
próprio de bilateralidade, “pois não há quebra do nexo sinalagmático”.
7. Reitera-se que, como se deixou impugnado na contestação, a
liquidação não padece de quaisquer vícios, sendo legal, válida e eficaz.
8. A sentença é, portanto, contrária ao direito aplicável e deve
ser recomendada a sua reformulação, considerando a acepção de que
os emolumentos notariais liquidados são taxas e, por isso, configuram
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“Direitos com carácter remuneratório”, nos termos do arto 12o, no 1,
alínea e), da Directiva no 69/355/CEE e como tal estão excepcionados
das imposições indirectas elencadas no arto 10o da mesma Directiva,
no sentido final de ser indeferida a pretensão da impugnante porque
os termos da petição não colhem mérito.
A impugnante contra-alegou, apresentando as seguintes conclusões:
1. A liquidação de emolumentos é nula.
2. A violação da Directiva Comunitária e das decisões dos Tribunais
da Comunidade atrás exposta é evidente.
3. Directiva e Decisões dos Tribunais da Comunidade têm eficácia
interna e aplicação directa e imediata.
4. Os Tribunais têm, pois, que as aplicar.
5. A liquidação dos Emolumentos resultou da aplicação de diplomas
que estão feridos de inconstitucionalidade (orgânica e formal) e que
violam a Directiva Comunitária 69/355/CEE, artigos 2o a 12o, e decisões do TJCF.
6. De inconstitucionalidade porque estabelecem um verdadeiro imposto ou taxa fiscal sem ter havido a necessária autorização legislativa:
artigos 106o, no 2 e alínea l) do no 1 do artigo 168o [hoje artigos
103o, no 2, e alínea l) do no 1 do artigo 165o da Constituição.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido
do não provimento do recurso, ”nos termos de jurisprudência pacífica
da Secção”, que cita.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 — A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
No dia 25 de Maio de 1999, a impugnante celebrou de uma escritura
pública de aumento de capital, outorgada no Cartório Notarial de
Aveiro;
O referido Cartório Notarial, liquidou e cobrou à pela quantia
de 789.400$00, dos quais 786.307$00 correspondem a emolumentos,
conforme cópia do registo de conta de fls. 27;
Tal montante foi apurado através da aplicação do artigo 5o da
Tabela de Emolumentos anexa ao Código do Notariado aprovado
pelo Decreto-Lei 397/83, de 2 de Novembro, DL 207/95 de 14 de
Agosto, com as alterações introduzidas pelo DL 378/87 de 5 de Maio,
DL 575/89 de 26 de Julho, e pela Portaria no 1046/91, de 12 de
Outubro;
O referido montante de 786 307$00 foi pago pela impugnante em
20 de Setembro de 1999;
A presente impugnação foi instaurada em 8 de Junho de 1999.
3 — A questão que foi objecto da sentença recorrida e a que respeita
o presente recurso, prende-se com a compatibilidade do arto 5o da
Tabela de Emolumentos anexa ao Código do Notariado com a Directiva no 69/355/CEE.
Sobre esta questão e por diversas vezes, se pronunciou já o TJCE,
nomeada e recentemente no Acórdão de 21/9/00, cuja parte decisória
é a seguinte:
“1) A Directiva 69/355/CEE, do Conselho, de 17 de Julho de 1969,
relativa aos impostos indirectos que incidem sobre as reuniões de
capitais, na redacção que lhe foi dada pela Directiva 85/303/CEE
do Conselho, de 10 de Junho de 1985, deve ser interpretada no sentido
de que os emolumentos cobrados pela celebração de uma escritura
pública de uma operação abrangida pela Directiva, no quadro de
um sistema que se caracteriza pelo facto de os notários serem funcionários públicos e de os emolumentos serem, em parte, entregues
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ao Estado para financiamento das missões deste, constituem uma
imposição na acepção da directiva”.
2) Os emolumentos devidos pela celebração de uma escritura pública de aumento do capital social de uma sociedade de capitais são
quando constituem uma imposição na acepção da Directiva referida,
em princípio, proíbidos por força do seu arto 10o, al. c).
3) “Não reveste carácter remuneratório, para efeitos do disposto
no arto 12o, no 1, al. e), da Directiva, uma imposição cobrada pela
celebração de uma escritura de aumento do capital social e de modificação do pacto social de uma sociedade de capitais...”.
4) O arto 10o da Directiva 69/355, na redacção que lhe foi dada
pela Directiva 85/303, cria direitos que os particulares podem invocar
perante os órgãos jurisdicionais nacionais”.
Da transcrição do referido Acórdão, resulta que não reveste carácter
remuneratório, para efeitos do arto 12o, no 1, al. e), da Directiva 69/355/CEE, do Conselho, na redacção que lhe foi dada pela Directiva 85/303, uma imposição cobrada pela celebração de uma escritura de aumento do capital social de uma sociedade de capitais,
cujo montante aumenta directamente na proporção do capital social
subscrito e não com base no custo do serviço.
No caso dos autos, a impugnante é uma sociedade anónima e os
emolumentos foram cobrados pela celebração de uma escritura idêntica à ali referida.
Assim sendo, face ao decidido no citado Acórdão da TJCE, os
emolumentos agora cobrados não têm carácter remuneratório, pelo
que a liquidação impugnada tem de considerar-se ilegal, por violar
os arts. 4o, no 1, al. c), 10o, al. c) e 12o da Directiva 69/355/CEE.
4 — Por outro lado e ao contrário daquilo que a recorrente pretende, pouco importa agora apurar se os emolumentos em causa constituem um imposto ou uma taxa, por que, quer revistam uma ou
outra natureza, sempre são de qualificar como uma “imposição” proíbida pelo prédito arto 10o, al. c), da Directiva.
Acresce que e conforme tem vindo a ser pacíficamente aceite, a
jurisprudência do TJCE tem carácter vinculativo para os tribunais
nacionais, em matéria de direito comunitário, como corolário da obrigatoriedade de reenvio imposta pelo arto 234o do Tratado de Roma.
Aliás e como vimos, o próprio TJCE admite a possibilidade de
os particulares invocarem a Directiva perante os órgãos jurisdicionais
nacionais.
Neste sentido, se tem vindo a pronunciar, de forma pacífica e reiterada, esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo (vide, por
todos, Acs. de 13/12/00, in rec. no 25.125; de 17/1/01, in rec. no 25.351;
de 8/3/01, in rec. no 25.322; de 7/11/01, in rec. no 26.432; de 28/11/01,
in rec. no 26.380; de 16/1/02, in rec no 26.526 e de 21/1/02, in rec.
no 1.551/02, tirado em caso idêntico).
Pelo que improcedem, assim, todas as conclusões do recurso.
5 — Nestes termos, se acorda em negar provimento ao recurso,
confirmando-se a sentença recorrida.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Pimenta do Vale (relator) — Lúcio
Barbosa — Alfredo Madureira.
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Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Emolumentos registrais - Impugnação judicial - Caducidade
do direito de acção - Revisão do acto tributário - Princípios
da equivalência e da efectividade - Reenvio prejudicial.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A eventual inconstitucionalidade da lei ao abrigo da qual
foram liquidados emolumentos registrais não gera a nulidade da sua liquidação mas mera anulabilidade pelo
que a sua impugnação graciosa ou contenciosa não pode
ter lugar a todo o tempo.
2 — Face à globalidade de tais meios de reacção - reclamação
ordinária, impugnação judicial, revisão do acto tributário
e recurso contencioso - não resultam prejudicados os princípios da equivalência e da efectividade.
3 — É de indeferir o pedido de reenvio prejudicial, nos termos
do arto 234o do Tratado de Roma, quando o TJCE tiver
já apreciado a questão essencial debatida no processo,
sobretudo se se trata de jurisprudência recente e (ou)
constante.
Recurso n.o 1754/02-30, em que são recorrente Jerónimo Martins,
S.A.,recorrida a Fazenda Pública, e de que foi relator o Ex.mo Juiz
Cons. Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por JERÓNIMO
MARTINS, SGPS, S.A., da sentença do TT de 1a Instância de Lisboa,
proferida em 12/06/02, que julgou improcedente a impugnação judicial
pela mesma deduzida contra a liquidação de emolumentos referentes
à inscrição no registo central de pessoas colectivas, no montante de
10 002 000$00.
Fundamentou-se a decisão em ser dispensável o reenvio prejudicial,
já que “a impugnação judicial não é o único meio de os contribuintes
fazerem valer o seu direito e a própria impugnante poderia ter optado
por outro meio judicial, a revisão prevista no arto 78o da LGT”; e
na extemporaneidade da impugnação dado não estarem em causa
actos nulos mas meramente anuláveis já que a violação das normas
comunitárias e mesmo dos princípios constitucionais da justiça e da
proporcionalidade geram mera anulabilidade.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
“1a - A liquidação de emolumentos de que foi alvo a recorrente
viola frontalmente o direito comunitário;
2a - Com efeito, o arto 3o, no 4, da ”Tabela de Emolumentos do
Registo Nacional de Pessoas Colectivas” enferma do vício de contrariedade ao direito comunitário, na medida em que a receita que
origina é proibida por força do arto 10o, no 1, al. c), da Directiva
69/335/CEE, do Conselho, de 17 de Julho de 1969 e não pode amparar-se no arto 12o, no 1, al. e), por o seu montante aumentar directamente e sem limites na proporção do capital social;
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3a - A circunstância de o Estado Português se ter apoderado, de
forma ilegítima da quantia de 10.002.000$00 a coberto do arto 3o,
no 4, da tabela, confere à recorrente o direito de ver anulado o acto
de liquidação em causa e a ser reembolsada naquele mesmo montante,
acrescido de juros legais, até efectivo e integral pagamento;
4a - Os Estados membros encontram-se obrigados a proceder à
restituição das quantias que cobrem em violação do direito comunitário;
5a - As ordens jurídicas nacionais dos Estados-membros têm competência para disciplinar o regime processual das acções destinadas
a assegurar o reembolso das quantias cobradas em violação do direito
comunitário;
6a - O regime processual dessas acções tem de garantir o efectivo
respeito pela aplicação do direito comunitário;
7a - O prazo previsto na lei Portuguesa para a impugnação judicial
não permite uma aplicação efectiva do direito comunitário na situação
em apreço;
8a - A douta sentença recorrida violou, pois, por errada interpretação o princípio da efectividade do direito comunitário.
9a - Sempre que uma questão relativa à interpretação do Tratado
de Roma é suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso
judicial no direito interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão
ao Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias.
10a - O não reenvio da questão prejudicial para o TJCE configuraria,
a verificar-se, uma inconstitucionalidade, referida à interpretação do
arto 234o do TCE, por violação do principio do juiz legal, consagrado
na constituição da república Portuguesa.
Termos em que deverá:
A) revogar-se a decisão recorrida, com as legais consequências;
B) suspender-se a instância e, ao abrigo do arto 234o do Tratado
de Roma, formular-se ao TJCE a seguinte questão prejudicial:
“Deve o Direito Comunitário, em especial o princípio definido e
aplicado pela jurisprudência do TJCE como “da efectividade da tutela
jurisdicional” ou mais abreviadamente, “da efectividade” e o arto 10o
do Tratado de Roma ou qualquer outra disposição de Direito Comunitário, originário ou derivado, proveniente de fonte escrita ou
não escrita, ser interpretado no sentido em que com eles seria incompatível uma disposição nacional de um Estado membro, tal como
a prevista no arto 123o do C.P.T. ou no arto 102o do C.P.P.T., que
aplica um prazo de caducidade de 90 dias para a apresentação de
uma impugnação judicial destinada a obter a restituição de uma quantia cobrada pelo mesmo Estado-Membro em violação do Direito
Comunitário?”
Ou, em alternativa, deverá aguardar-se pela decisão que vier a
ser proferida no processo de reenvio prejudicial no C-30/02 pendente
no TJCE; e, por último,
C) julgar procedente o presente recurso, com todas as consequências
legais, nomeadamente, ordenando-se a restituição das quantias pagas,
acrescidas dos juros legais, desde a data do pagamento e até integral
embolso”.
Não houve contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, já que a liquidação em causa é meramente anulável e o prazo de 90 dias da impugnação judicial conforme com
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os princípios da efectividade e equivalência, tendo em conta o conjunto
de meios processuais que a nossa ordem jurídica faculta para obter
o reembolso das quantias pagas em excesso, em consequência de liquidações feridas de ilegalidade, entre os quais figura o pedido de
revisão da liquidação, seguido de reacção contenciosa contra o seu
eventual indeferimento”, sendo de indeferir o pedido de reenvio prejudicial, tendo já o TJCE apreciado a questão essencial debatida no
processo, sobretudo se se trata de jurisprudência recente e constante,
como é o caso em apreço.
E, corridos os vistos legais, nada obsta à decisão.
Em sede factual, vem apurado que:
”A) - A impugnante celebrou, no dia 21 de Dezembro de 1998,
perante o Notário do 4.o Cartório Notarial de Lisboa, uma escritura
pública pela qual procedeu ao aumento de seu capital social, conforme
documento de fls. 18 a 20, que se dá por reproduzido;
B) - Na sequência da celebração da escritura referida na alínea
anterior, a impugnante requereu o respectivo registo no ficheiro central das pessoas colectivas, tendo-lhe sido cobrado Emolumentos no
montante de 10.002.000$00, nos termos dos nos 1 e 3 do arto 3o da
Tabela de Emolumentos do RNPC aprovada pela Portaria no 996/98,
de 25/11, a cujo pagamento respeita o recibo com o no 461720, de
07/05/1999, conforme documentos de fls. 21 e 378 a 380, que se dão
por reproduzidos;
C) - A impugnação foi instaurada no dia 14.11.2001, conforme
carimbo aposto na p.i., que se dá por reproduzido;
D) - Dão-se por reproduzidos os documentos de fls. 22 a 369 e
418 a 457.
Não se provaram outros factos com relevância para a decisão.”
Vejamos, pois:
A questão dos autos é, desde logo, a da extemporaneidade da
petição.
Ora, o acto tributário impugnado - adianta-se já - não é nulo mas
meramente anulável.
Pois o vício de inconstitucionalidade da respectiva norma jurídica
não implica sempre a sua nulidade.
Cfr. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 4a edição, págs. 914/5.
Como é sabido, a regra geral no regime de invalidade do acto
administrativo é a da anulabilidade - arto 135o do CPA.
Sendo, todavia, nulos, nomeadamente - arto 133o, no 2, al. d) os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental.
O que não é o caso já que aí se não insere o disposto no arto 103o
no 3 da Constituição da República.
O que aí se confere é um direito de resistência jurídica ao pagamento, o que significa que, na própria execução coerciva, o contribuinte pode alegar, em termos de oposição, a inconstitucionalidade
da lei, base da liquidação do tributo.
Por outro lado, o princípio da equivalência como resulta dos Acdś
do TJCE de 15/09/98, Procs. C-231/96 e C-260/96 pressupõe que,
tratando-se do mesmo tipo de imposição, o tipo ou meio processual
controvertido se aplique indiferentemente tanto à violação do direito
comunitário como do direito interno, sem que seja obrigatória a aplicação do regime mais favorável.
Ora, não faz o nosso direito qualquer distinção a tal propósito:
os meios de reacção são os mesmos.
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E respeitam também o princípio da efectividade que proíbe o carácter impossível, excessivo ou até particularmente difícil do respectivo
uso, porventura, desde logo, por aplicação de prazos curtos de caducidade daqueles.
Na verdade, no direito nacional, o contribuinte pode reagir através
de reclamação graciosa, impugnação judicial da liquidação, da própria
oposição à execução em certos casos e, ainda, do pedido de revisão
do acto tributário, este no prazo alargado de 5 anos e ”no decurso
do processo de execução fiscal”, ut arto 94o do CPT, seguida da impugnação contenciosa de eventual indeferimento.
É este, aliás, o entendimento do TJCE como se vê do seu acórdão
de 17/11/98 Proco C-228/96 in Colectânea de Jurisprudência, 1998,
I-7141:
“Na ausência de regulamentação comunitária em matéria de restituição de impostos nacionais indevidamente cobrados, compete à
ordem jurídica interna de cada Estado membro designar os órgãos
jurisdicionais competentes e regulamentar as modalidades processuais
dos recursos jurisdicionais destinados a assegurar a protecção dos
direitos que o direito comunitário garante aos particulares, desde que,
por um lado, essas modalidades não sejam menos favoráveis que aquelas que dizem respeito a recursos similares de natureza interna (princípio da equivalência) e, por outro, que não tornem, na prática, impossível ou extremamente difícil o exercício dos direitos conferidos
pela ordem jurídica comunitária (princípio da efectividade).
Quanto ao princípio da efectividade é compatível com o direito
comunitário, a fixação de prazos razoáveis de recurso, sob pena de
caducidade no interesse da segurança jurídica que protege ao mesmo
tempo o contribuinte e a administração em causa. Com efeito, tais
prazos não são de natureza a tornar praticamente impossível ou extremamente difícil o exercício dos direitos conferidos pela ordem jurídica comunitária. Para este efeito, um prazo nacional de caducidade
de três anos, que corre a contar da data do pagamento impugnado,
parece razoável.
O respeito do princípio da equivalência pressupõe, por sua vez,
que a modalidade em discussão se aplica indiferentemente aos recursos
fundamentados na violação do direito comunitário e àqueles fundados
na violação do direito interno quando se trata do mesmo tipo de
impostos ou taxas. Este princípio não pode, em contrapartida, ser
interpretado como obrigando um Estado membro a estender, ao conjunto das acções da restituição, de impostos ou taxas cobrados em
violação do direito comunitário, o seu regime de restituição mais
favorável. Assim, o direito comunitário não se opõe a que a legislação
de um Estado membro contenha, ao lado de um prazo de prescrição
de direito comum aplicável às acções de repetição do indevido entre
particulares, modalidades particulares de reclamação e de recurso
jurisdicional menos favoráveis para a impugnação de impostos e outras
imposições. Só seria diferente se essas modalidades fossem aplicáveis
apenas às acções para restituição desses impostos ou imposições que
fossem fundadas no direito comunitário.
Daqui resulta que o direito comunitário não se opõe à aplicação
de uma disposição nacional visando substituir, para o conjunto das
acções de restituição em matéria aduaneira, um prazo especial de
prescrição, de 5 e depois de 3 anos, ao prazo ordinário de prescrição
de dez anos previsto para a acção de repetição do indevido, uma
vez que este prazo de caducidade, que é análogo àquele já previsto
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para diferentes imposições, se aplica da mesma maneira às acções
de restituição que se fundam no direito comunitário e àquelas que
se fundam no direito interno”.
Por outro lado e dado o exposto, não se justifica o reenvio prejudicial
a que se refere o actual arto 234o do Tratado de Roma.
Na verdade, a jurisprudência proferida por aquele Tribunal, em
termos do predito reenvio, visto que se destina a definir o sentido
dos respectivos normativos, tem carácter interpretativo, em abstracto,
dispensando-se, assim, o reenvio, sempre que a questão de interpretação suscitada nos tribunais nacionais tenha sido já objecto de apreciação e julgamento pelo Tribunal Internacional, já que se não justifica
que, a propósito de cada caso concreto, o tribunal seja consultado
para interpretar disposição legal ou principio de direito comunitário
que não pode deixar de ter o alcance que o TJCE já antes lhe tenha
atribuído, sobretudo se a decisão for recente, justamente porque aquele carácter abstracto implica a respectiva generalidade.
Cfr. Mota Campos, Direito Comunitário, Vol. II, pág. 436.
Assim, quando a questão suscitada é materialmente idêntica a outra
já decidida por aquele tribunal, a titulo prejudicial, num caso análogo,
ou se trate de jurisprudência constante, o tribunal nacional, atenta
a autoridade do ali decidido, fica dispensado da consulta, seja, de
repor a questão de intrepretação perante o mesmo tribunal, como
é o caso.
Conclui-se, pois, que, no caso concreto, a impugnante tinha meio
ao seu alcance, nomeadamente a impugnação judicial e a revisão
do acto tributário com o inerente recurso contencioso em caso de
indeferimento, para obter a restituição do tributo alegadamente ilegal,
com observância dos ditos princípios da equivalência e da efectividade.
É, aliás, no sentido exposto a jurisprudência uniforme do STA.
Cfr. os acds. de 12/12/01, Rec. 26.233, e 31/10/01, Rec. 26.392 que, aliás, aqui se seguiram de perto -, 16/01/01, Rec. 26.226, 16/01/01,
Rec. 26.235, e de 19/12/01, Rec. 26.234.
Finalmente, não se verifica a invocada insconstitucionalidade.
Na verdade, esta refere-se ao direito ordinário interno, não ao
direito comunitário.
O problema não é, pois, propriamente de inconstitucionalidade
mas de prevalência de um direito sobre o outro.
Tem-se, todavia, entendido, ainda que não com unanimidade, que
o direito constitucional nacional prevalece sobre o direito comunitário,
ao contrário do que acontece com o direito interno intra-constitucional.
Por modo que, se houvesse colisão, prevaleceria o direito constitucional.
Ela não existe, todavia.
O Tribunal não está senão a aplicar normas de direito comunitário,
conforme à interpretação que das mesmas - ou semelhantes - já fez
o TJCE.
O reenvio prejudicial não é sempre obrigatório, nos sobreditos termos, pelo que, ao contrário do que pretende a recorrente, o STA
não está a negar o exercício da competência exclusiva do TJCE para
o julgamento de questões prejudiciais relativas à interpretação de
normas de direito comunitário.
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Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas pela recorrente com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Domingos Brandão de Pinho (relator) — Lúcio Barbosa — Alfredo Madureira.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Matéria de facto e incompetência do STA.
Doutrina que dimana da decisão:
Versa matéria de facto o recurso em cujas conclusões das
alegações se discutem factos que a sentença em apreciação
não fixou pelo que a competência para do mesmo conhecer
cabe à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo e não a este Supremo Tribunal Administrativo.
Recurso no 1768/02. Recorrente: SIRDOAL - Emp. e Gestão de Imóveis L.da; Recorrida: Câmara Municipal de Guimarães; Relator:
Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. António Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2.a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. Sirdoal - Empreendimentos e Gestão de Imóveis, S. A., recorre
da sentença que, no Tribunal Tributário de 1.a Instância de Braga
negou provimento ao recurso que havia interposto dó acto constante
da deliberação da Câmara Municipal de Guimarães que indeferiu
o recurso do indeferimento da sua reclamação sobre a liquidação
da taxa de saneamento de 1997.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1 - Deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso face
à garantia bancária oportunamente prestada à CMG.
2 - As taxas de saneamento em questão regulam-se obrigatoriamente
pelo DL 207/94, de 6/8, DR 23/95, de 23/8, e Lei 1/87, de 6/1.
3 - As tarifas cobradas não correspondem ao volume de águas
gastos e aos serviços prestados acrescidos dos encargos provisionais
de exploração e administração dos serviços prestados.
4 - Pagando a recorrente 800 contos por ano de saneamento para
um consumo anual de 80 contos é claramente violador da lei invocada
5 - O valer tributável não corresponde sempre ao rendimento colectável vezes 15 pois isso implicaria em certos casos valores superiores
em 100% ao valor patrimonial do prédio.
6 - As Finanças não fornecem o rendimento colectável pelo que
a Câmara não tem legitimidade para efectuar esse cálculo.
7 - A deliberação recorrida violou o disposto nos DL 207/94, DR
23/95 e Lei 1/87.
A entidade recorrida pronunciou-se pela incompetência deste STA
em razão da hierarquia.

Notificada a recorrente para se pronunciar sobre esta eventual questão prévia da incompetência em razão da hierarquia nada disse.
2. A sentença recorrida afirmou a fls. 93 o seguinte:
“Não está em causa matéria de facto, sendo, pois, a questão, de
Direito, a decidir a de saber se a deliberação é ilegal por ter decidido
no sentido de que a taxa é legal.”.
3. Notificada a recorrente para se pronunciar sobre a eventual questão prévia da incompetência em razão da hierarquia por nas conclusões
a
3 e 4a se questionar matéria de facto nada disse.
Importa, por isso, como questão prévia e de conhecimento oficioso,
determinar se é ou não este Tribunal incompetente, em razão da
hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Estabelece o arto 21 o, n.o 4, do ETAF que “A Secção de Contencioso Tributário (do STA) apenas conhece de matéria de direito
nos processos inicialmente julgados pelos tribunais tributários de 1.a
instância”.
Acrescenta o arto 32o, n.o 1, al. b), do mesmo diploma legal que
“compete à Secção de Contencioso Tributário (do STA) conhecer
dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a
instância, com exclusivo fundamento em matéria de direito”.
Completando esta linha de pensamento conclui o arto 41o, n.o 1,
al. a), do mesmo conjunto normativo que “compete à Secção de
Contencioso Tributário (do Tribunal Central Administrativo) conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de la instância,
salvo o disposto na al. b) do no 1 do arto 32o”.
Em termos coincidentes com os preceitos acabados de enunciar
estabelece o arto 167o do CPT que “das decisões dos tribunais tributários de 1.a instância cabe recurso, ... a interpor ... para a Secção
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo
se a matéria for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso
... para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal
Administrativo”.
No mesmo sentido se pronuncia o arto 280o do CPPT.
Do exposto resulta que a competência para apreciar os recursos
interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1.a instância cabe
ao STA ou à Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo conforme os mesmos versem ou não, exclusivamente,
matéria de direito.
Para determinar se o recurso versa exclusivamente matéria de direito ou também matéria de facto torna-se necessário averiguar qual
a matéria controvertida e levada às conclusões das alegações de
recurso.
É nestas, com efeito, que se fixa o objecto do recurso e se delimita
o seu âmbito pois que é nestas que se manifesta a divergência do
recurso com a decisão que lhe serve de fundamento (arto 690o do
CPCivil).
As conclusões integrarão apenas matéria de direito se discutirem
a interpretação ou aplicação de certo preceito legal ou a solução
de determinada questão jurídica.
Integrarão matéria de facto se traduzirem discordância sobre os
factos materiais da vida real na sua perspectiva actual ou histórica
uma vez que a sentença os não tenha considerado ou os tenha fixado
em desacordo com a prova produzida nos autos ou que nestes devia
ter sido produzida.
Nesta perspectiva a questão a decidir será apenas de direito se
nas alegações não se suscitar a suficiência ou insuficiência da prova,
das conclusões de facto ou da forma como o julgador chegou à sua
convicção sobre a matéria de facto.
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Se o recorrente discutir a matéria de facto fixada ou articula factos
que não foram dados como provados na sentença recorrida o recurso
não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito pelo que
será competente para o apreciar a Secção de Contencioso Tributário
do Tribunal Central Administrativo. Tudo isto independentemente
de este Tribunal vir a entender que a matéria de facto fixada se
encontra bem e suficientemente fixada sendo irrelevante, para a decisão do recurso. a dispensabilidade ou não da matéria factual levada
às conclusões das alegações.
A competência do tribunal de recurso ou a medida da sua jurisdição
afere-se pela matéria levada às conclusões das alegações tal como
o recorrente o configura nas ditas conclusões pelo que será em função
destas que se averiguará se o mesmo tem por fundamento exclusivo
matéria de direito não cabendo, neste momento, emitir juízo ou pronúncia acerca do mérito do recurso já que tal apreciação caberá ao
tribunal que for competente para o apreciar.
Sustenta a recorrente nas conclusões 3.a e 4.a que as tarifas cobradas
não correspondem ao volume de águas gastas e aos serviços prestados
acrescidos dos encargos provisionais de exploração e administração
dos serviços prestados e que pagando a recorrente 800 contos por
ano de saneamento para um consumo anual de 80 contos é claramente
violador da lei invocada.
Saber se as tarifas cobradas correspondem ou não ao volume de
águas gastos e aos serviços prestados acrescidos dos encargos provisionais de exploração e administração dos serviços prestados e se
paga a recorrente 800 contos por ano de saneamento para um consumo
anual de 80 contos é julgamento de questões de facto que, nessa
perspectiva, não foram fixadas na sentença em recurso.
A apreciação destas questões implica julgamento de matéria de
facto donde resulta que o recurso interposto não versa exclusivamente
matéria de direito.
Concluindo que o presente recurso tem por fundamento matéria
de facto a competência para do mesmo conhecer cabe à Secção de
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo e não a
este Supremo Tribunal Administrativo.
4. Nos termos expostos acorda-se em declarar este Tribunal incompetente, em razão da hierarquia, para julgar o presente recurso
sendo competente para do mesmo conhecer a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo.
Custas pela recorrente fixando-se a taxa de justiça em E 120 e
em 50% a procuradoria.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — António Pimpão (relator) — Ernâni
Figueiredo — Almeida Lopes.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Emolumentos registrais. Norma que viola lei comunitária. Prazo de impugnação. Reenvio prejudicial.

Doutrina que dimana da decisão:
I — O acto tributário de liquidação de emolumentos registrais, que viole direito comunitário, é impugnável
judicialmente.
II — O prazo para deduzir impugnação é de 90 dias.
III — Liquidados emolumentos registrais, em violação de lei
comunitária, e ultrapassado o prazo para deduzir impugnação, tem o contribuinte à sua disposição formas
de se ressarcir das quantias pagas em violação de lei
comunitária, entre os quais figura o pedido de revisão
de liquidação, com a ulterior reacção contenciosa, se
indeferido o pedido.
IV — Tal pedido tem um âmbito temporal que pode atingir
os 5 anos.
V — Daqui decorre que não tem sentido interpelar o TJCE
sobre se aquele prazo de 90 dias para deduzir impugnação viola ou não princípios de direito comunitário,
por isso que existe outro e mais dilatado prazo, previsto
na lei, para ressarcir tais quantias liquidadas e pagas
em violação de lei comunitária.
Recurso n.o 1770/02-30. Recorrente: Jerónimo Martins, SGPS, SA.;
Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro Dr.
Lúcio Barbosa.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1. JERÓNIMO MARTINS, SGPS, SA., identificada nos autos, impugnou, junto do Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, a
liquidação de emolumentos, devidos pelo registo central de pessoas
colectivas.
Alegou desproporcionalidade dos emolumentos relativamente à
contraprestação e que tais emolumentos contrariam o direito comunitário.
O M.mo Juiz do 4o Juízo daquele Tribunal julgou a impugnação
improcedente.
Inconformada, a impugnante trouxe recurso para este Supremo
Tribunal, formulando as seguintes conclusões nas respectivas alegações de recurso:
A liquidação de emolumentos de que foi alvo a recorrente viola
frontalmente o direito comunitário.
Com efeito, o art. 3o, no 4, da ”Tabela de Emolumentos do Registo
Nacional de Pessoas Colectivas” enferma do vício de contrariedade
ao direito comunitário, na medida em que a receita que origina é
proibida por força do art. 10o, no 1, al. c) da Directiva 69/335/CEE
do Conselho de 17 de Julho de 1969 e não pode amparar-se no art. 12o,
no 1, al. e), por o seu montante aumentar directamente e sem limites
na proporção do capital social.
A circunstância de o Estado Português se ter apoderado, de forma
ilegítima da quantia de 208.971.560$00, a coberto do art. 3o, no 4,
da Tabela, confere à recorrente o direito de ver anulado o acto de
liquidação em causa e a ser reembolsada naquele mesmo montante,
acrescido de juros legais, até efectivo e integral pagamento.
Os Estados membros encontram-se obrigados a proceder à restituição das quantias que cobrem em violação do direito comunitário.
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As ordens jurídicas nacionais dos Estados membros têm competência para disciplinar o regime processual das acções destinadas a
assegurar o reembolso das quantias cobradas em violação do direito
comunitário.
O regime processual dessas acções tem de garantir o efectivo respeito pela aplicação do direito comunitário.
O prazo previsto na lei portuguesa para a impugnação judicial não
permite uma aplicação efectiva do direito comunitário na situação
em apreço.
A douta sentença recorrida violou, pois, por errada interpretação,
o princípio da efectividade do direito comunitário.
Sempre que uma questão relativa à interpretação do Tratado de
Roma é suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional nacional cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso
judicial no direito interno, esse órgão é obrigado a submeter a questão
ao Tribunal de Justiça da Comunidades Europeias.
O não reenvio da questão prejudicial para o TJCE configuraria,
a verificar-se, uma inconstitucionalidade, referida à interpretação do
art. 234o do TCE, por violação do princípio do juiz legal, consagrado
na Constituição da República Portuguesa.
Termos em que deverá:
Revogar-se a decisão recorrida, com as legais consequências;
Suspender-se a instância e, ao abrigo do art. 234o do Tratado de
Roma, formular-se ao TJCE a seguinte questão prejudicial:
Ou, em alternativa, deverá aguardar-se pela decisão que vier a
ser proferida no processo de reenvio prejudicial no C-30/02, pendente
no TJCE; e, por último, Julgar procedente o presente recurso, com
todas as consequências legais, nomeadamente, ordenando-se a restituição das quantias pagas, acrescidas dos juros legais, desde a data
do pagamento e até integral reembolso.
Não houve contra-alegações.
O MP teve vista nos autos.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2.É a seguinte a matéria de facto fixada na instância:
A impugnante celebrou, no dia 14/11/97, perante o Notário do
4o Cartório Notarial de Lisboa, uma escritura pública pela qual procedeu ao aumento do seu capital social.
Na sequência da celebração da escritura referida na alínea anterior,
a impugnante efectuou o pagamento emolumentar de 208.971.560$00
no processo de inscrição de modificação de firma e aumento de capital
de 27.862.675 contos para 69.656.687 contos, pagamento esse efectuado nos termos dos nos 1 e 4 do art. 3o da Tabela de Emolumentos
do RNPC, aprovada pela Portaria no 366/89, de 22/5, a cujo pagamento
respeita o recibo com o n. 374005, de 10/11/98.
A impugnação foi instaurada no dia 7/11/2001, conforme carimbo
aposto na p. i.
Dão-se por reproduzidos os doutos pareceres e documentos de
fls. 22 a 369 e 395 a 438.
3. Está em causa no presente recurso a violação de normas comunitárias e constitucionais. Neste último caso por “violação do princípio do juiz legal”.
O M.mo Juiz julgou a impugnação improcedente por ter considerado
que a mesma era intempestiva, por isso que tinha sido deduzida para
além do prazo de 90 dias fixado na lei.
Que dizer?
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Suscita a recorrente uma primeira questão que tem a ver com o
pedido de suspensão da instância até à pronúncia do TJCE sobre
determinada questão prejudicial, que formula nestes termos:
”Deve o Direito Comunitário, em especial o princípio definido e
aplicado pela jurisprudência do TJCE como da efectividade da tutela
jurisdicional ou, mais abreviadamente, da efectividade, e o art. 10o
do Tratado de Roma ou qualquer outra disposição de Direito Comunitário, originário ou derivado, proveniente de fonte escrita ou
não escrita, ser interpretado no sentido em que com eles seria incompatível uma disposição nacional de um Estado membro, tal como
a prevista no art. 123o do CPT ou o art. 102o do CPPT, que aplica
um prazo de caducidade de 90 dias para a apresentação de uma
impugnação judicial destinada a obter a restituição de uma quantia
cobrada pelo mesmo Estado membro em violação do Direito Comunitário?
Justifica-se a consulta ao TJCE?
Face à resposta que seguidamente vamos dar à questão, seguramente que uma tal pretensão não tem qualquer razão de ser.
Isto porque, como adiante veremos, a recorrente tinha ao seu dispor
mecanismos legais, com um prazo muito mais dilatado, para se ressarcir da importância por si paga, e que alegadamente viola lei
comunitária.
Assim sendo, deixa de ter qualquer interesse saber se, no caso,
o prazo de 90 dias é ou não um prazo razoável para impugnar acto
de liquidação que eventualmente viole lei comunitária.
Isto porque, como se verá, não é o prazo de impugnação (90)
dias que está aqui em causa, pelo que a resposta à questão suscitada
não tinha qualquer relevo prático.
O acórdão deste STA de 30/01/02 (rec. no 26.231), tratou questão
idêntica, com alguma profundidade, concluindo que “o prazo de 90
dias para impugnação judicial é suficientemente longo para pedir a
anulação do acto tributário, e o prazo de 5 anos para pedir a restituição
é suficientemente longo para o efeito, sem pôr em causa quer o princípio de equivalência, quer o princípio da efectividade do direito
comunitário”.
Isto depois de fazer uma breve incursão pela jurisprudência do
TJCE sobre o assunto, concluindo que, no caso, o STA está dispensado
de fazer o reenvio.
E a conclusão a retirar é esta: a forma que a recorrente tem de
obter o ressarcimento da importância indevidamente paga, por alegada
violação da lei comunitária, se tiver já transcorrido o prazo de impugnação judicial, será pedir a restituição dos emolumentos pagos,
em eventual violação do direito comunitário, no prazo de 5 anos.
Escreveu-se no acórdão citado, que merece a nossa concordância:
”Ao tempo estava em vigor o art. 85o do Decreto-Lei no 42/89,
de 3 de Fevereiro, que prescrevia que as quantias em emolumentos
cobrados em excesso por erro dos serviços do RNPC eram oficiosamente restituídos aos requerentes. Não dizia essa lei qual o prazo
de restituição oficiosa, pelo que era de aplicar o disposto no Regime
de Administração Financeira do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei
n. 155/92, de 28 de Julho, cujo art. 35o prescrevia e prescreve que
devem ser restituídas as importâncias de quaisquer receitas que tenham dado entrada nos cofres do Estado sem direito a essa arrecadação, e esse direito à restituição prescreve no prazo de 5 anos
a contar da data em que deram entrada nos cofres do Estado as
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quantias a restituir, salvo se for legalmente aplicável um prazo mais
curto.”
Hoje, e nos termos da LGT (art. 78o), o contribuinte dispõe de
um prazo de 4 anos para pedir a revisão da liquidação.
Quer isto dizer, reportando-nos agora ao caso dos autos, que para
lá de não se justificar a consulta do TJCE, é de concluir também
que a impugnação é manifestamente extemporânea.
Já vimos que a recorrente tem a possibilidade de pedir a restituição
das importâncias emolumentares cobradas em excesso, através de um
processo legal adequado.
Não pode é obter essa restituição através do processo de impugnação se já tiver decorrido o respectivo prazo para a deduzir 90 dias.
No caso, e como dissemos, a impugnação é intempestiva.
A intempestividade da impugnação conduz necessariamente à improcedência do recurso.
Por outro lado, e como dissemos, não há qualquer violação de
normas constitucionais.
O recurso está assim votado ao insucesso.
4. Face ao exposto, acorda-se em negar provimento ao recurso
interposto.
Custas pela impugnante, ora recorrente, fixando-se a procuradoria
em 60%.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Lúcio Barbosa (relator) — Vítor
Meira — Almeida Lopes.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Contribuição Industrial. Aumento de capital. Custo fiscal. Decreto-Lei 182/86, de 10 de Julho.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O Decreto-Lei 182/86, de 10.Jul, procurou incentivar o
financiamento das empresas, através do aumento do capital social, por “entradas em numerário” ou “entregas
de dinheiro”, em termos da sua consideração como custo-seu arto 5o.
2 — Não preenche tal circunstancialismo, por não envolver
qualquer financiamento, ex novo, da sociedade, o respectivo aumento do capital social através de transferência
da conta de suprimentos da mesma.
Recurso n.o 1846/02. Recorrente: J. Silva & Filhos, L.da; Recorrida:
Fazenda Publica; Relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Brandão
de Pinho.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:
Vem o presente recurso, jurisdicional, interposto por J.SILVA &
FILHOS, LDA, do aresto do TCA, proferido em 07/Maio/02 que negou

provimento ao recurso que a mesma interpusera da sentença que,
por sua vez, julgou improcedente a impugnação judicial que deduzira
contra a liquidação da Cont. Industrial dos anos de 1986 a 1988.
Fundamentou-se a decisão, em que a mera transferência das contas
de empréstimos (suprimentos) para as contas de capital social, não
se enquadra no conceito de “entregas em dinheiro” a que se reporta
o arto 5o do Dec-Lei no 182/86, de 10/07, abrangendo apenas os casos
de aumento de capital que conduzam directamente ao financiamento
das empresas, mediante a entrega de dinheiro por parte dos sócios;
não havendo por outro lado, violação do disposto no arto 132o do
CPT, já que “a prova testemunhal de nada serviria para demonstrar
a tese da recorrente de que tais verbas eram entregas destinadas
ao futuro aumento de capital.“ A recorrente formulou as seguintes
conclusões:
“a) O douto acórdão recorrido errou ao interpretar o arto 5o do
D.L. no 182/86, de 10/07, no sentido de que o benefício ai referido
“apenas poderá abranger aqueles casos de aumento de capital que
conduzam directamente ao financiamento ex novo das empresas mediante a entrega de dinheiro por parte dos sócios” e ao considerar
como não estando ai incluída a situação da ora recorrente segundo
os termos em que a mesma foi fixada pela decisão recorrida - da
entrega de dinheiro à sociedade que foi contabilizada como suprimentos e que foram utilizados para o aumento de capital.
b) Pois mesmo, e sem conceder, dando por pressuposto que se
esteja perante suprimentos feitos em dinheiro - e esses factos correspondem a uma das leituras possíveis do probatório [als. f) a h)]
que sejam utilizados em aumento de capital a sociedade, sempre esta
pode com tal capital fazer as mesmas operações que pode fazer com
as entradas em dinheiro que sejam feitas directamente no seu aumento
de capital, pois fica com a sua situação patrimonial líquida igualmente
aumentada.
c) Apenas existindo a diferença de, enquanto não ocorre o aumento
de capital, a situação patrimonial da sociedade estar afectada de um
passivo, situação que não se verifica no caso em que as entradas
do dinheiro sejam feitas directamente no capital da sociedade.
d) Mas sendo tal diferença completamente eliminada quando essas
entradas antes feitas em dinheiro passem a integrar o capital social,
ficando então a existir completamente a situação que existiria se as
entradas fossem feitas logo no capital.
e) Não existindo razões para numa hipótese destas se fazerem destrinças entre as duas situações e havendo o legislador fiscal de ser
tido como um legislador razoável (arto 9o do C. Civil), tem forçosamente de ter-se esta interpretação como a correspondente ao sentido
do preceito legal, onde tem inteira expressão na sua letra ou texto.
f) Este sentido da lei foi aquele que o recente acórdão da Secção
de Contencioso Tributário desse STA, de 22/05/2002, proferido no
Proc. no 26 123, acolheu e deve também aqui ser seguido para que
a recorrente não seja tratada de forma desigual à aí recorrente e
porque assim o impõem o princípio da igualdade constitucionalmente
consagrado como princípio estruturante da Constituição (arto 13o)
e o arto 8o, no 3, do Código Civil que nele encontra o seu fundamento
material.
Sem prescindir.
g) O acórdão recorrido errou ainda, ao considerar que o senhor
juiz de 1a instância - e ela própria 2a instância, também - podia dar
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como assente que o dinheiro utilizado no aumento de capital da sociedade derivava de suprimentos que os sócios haviam feito à sociedade
com base apenas na contabilização formal que foi feita na escrita
da sociedade das entregas em dinheiro por parte dos sócios e dispensando, conhecendo imediatamente do pedido nos termos do arto
132o do CPT, a prova testemunhal que a recorrente havia arrolado,
tendente a demonstrar os factos por si alegados de que essas entregas
em dinheiro foram sendo feitas na perspectiva do futuro aumento
do capital e que a contabilização na conta de terceiros correspondeu
apenas a uma forma contabilistica de registar essas entregas enquanto
não se efectuasse, sendo certo que um registo contabilistico com o
nome de “aumento de capital” apenas posteriormente poderia ser
feito, à vista do título constituído pela escritura do aumento de capital.
h) O douto acórdão recorrido deu à contabilização formal feita
das entregas de dinheiro efectuadas, constante da escrita da ora recorrente, uma força probatória plena ou insusceptível de ser, sem
dependência de incidente de falsidade, valorada livremente em conjunto com os outros meios de prova de livre apreciação, assim ofendendo o disposto nos arts. 132o do CPT, 655o do CPC, 371o, 376o
e 396o do C. Civil.
i) Esta errada atribuição de força probatória plena “aos documentos
existentes nos autos”, a que o douto acórdão recorrido se refere,
é um erro na apreciação das provas de que o STA, embora como
tribunal de revista, pode conhecer por se enquadrar no arto 722o,
no 2, do CPC.
Termos em que, com o douto suprimento de Vossas Excelências
se requer que seja dado provimento ao recurso e seja revogado o
acórdão recorrido e a sentença que o mesmo confirmou e que seja
desde já julgada procedente a impugnação, anulando-se as liquidações
impugnadas e ordenando-se o pagamento dos juros indemnizatórios
legais a favor da impugnante, ou, subsidiariamente, seja revogado
o acórdão recorrido e a sentença que o mesmo confirmou e seja
ordenada a repetição, pela 1a instância, do julgamento da matéria
de facto que foi alegada pela ora recorrente, após a produção da
prova testemunhal que a ora recorrente arrolou”.
A Fazenda Pública não contra-alegou.
O Ex.mo Magistrado do MP emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso subscrevendo, “nos seus precisos termos e para
todos os efeitos legais, a decisão recorrida, já que corresponde a uma
correcta interpretação dos factos e aplicação do direito”, não sendo,
ademais, aqui aplicável a jurisprudência fixada no Ac. do STA, de
22/5/02 prolatado no Rec. 26.123, invocado pela recorrente, já que,
aí, houve uma entrada de dinheiro na empresa, ao contrário do que
acontece no caso presente, em que os sócios se limitaram a transferir
verbas das contas de empréstimos (suprimentos), para as contas do
capital social, com vista ao seu aumento, limitando-se a utilizar verbas
já constantes de outras contas, não havendo, pois, um financiamento
“ex novo”, “sendo certo que o caixa não comportava valores para
efectuar o pagamento aos sócios e não evidenciava, em nenhum momento, o saldo respeitante à entrada de capital”.
E, corridos, os vistos legais, cumpre decidir.
Em sede factual, vem apurado que:
“a) A impugnante encontrava-se colectada em contribuição industrial grupo A -, nos exercícios de 1986, 1987 e 1988, pela actividade
predominante de “indústria de alimentos compostos para animais”
- cfr. maxime fls. 29.
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b) No exercício de 1986, foi-lhe liquidada adicionalmente a contribuição industrial de esc. 742.812$00, imposto extraordinário sobre
lucros de esc, 76.650$00 e respectivos juros compensatórios de
esc. 41 490$00 - cfr. fls. 18.
c) No exercício de 1987, foi-lhe liquidada adicionalmente a contribuição industrial, de esc. 898.334$00; imposto extraordinário sobre
lucros de esc. 64.166$00 e respectivos juros compensatórios de
esc. 48.732$00 - cfr. fls. 19.
d) No exercício de 1988, foi-lhe liquidada adicionalmente a contribuição industrial de esc. 852.349$00 e respectivos juros compensatórios de esc. 43 155$00 - cfr. fls. 20.
e) Tais liquidações resultaram do facto de não terem sido aceites
como custo, para efeitos de determinação do lucro tributável em contribuição industrial dos exercícios de 1986, 1987 e 1988, os valores
respectivos de 3.066,000$00, 2.566,667$00 e 6.804.000$00, a titulo de
remuneração convencional do capital social, benefício calculado nos
termos do DL 182/86, de 10/7 - cfr. 39 a 49;
f) Por escritura pública de 31/12/1986, lavrada no 2o Cartório Notarial de Leiria, a impugnante aumentou o seu capital social em 70.000
contos, subscrito pelo sócio Joaquim Manuel da Silva no montante
de 31.260 contos; pelos sócios Joaquim Manuel Barreto da Silva e
Maria Isabel Barreiro da Silva Frazão, cada um, no montante de
19.370 contos, ai se referindo ainda “que as importâncias do aumento
são realizadas em dinheiro já entrado na caixa social, conforme recibos
que ficam arquivados” - cfr. fls. 23 a 25.
g) Contabilisticamente o aumento teve como suporte de registo
os seguintes documentos e foram movimentadas as seguintes contas:
Recibo no 97 771 - documento interno no 4791 - de 23/12/86:
Débito 111 - Caixa 19.370.000$00;
Crédito 5213 - Capital Social 19.370.000$00;
Recibo no 97 770 - documento interno no 4792 - de 23/12/86;
Débito 111 - Caixa 19.370.000$00;
Crédito 5213 - Capital Social 19.370.000$00;
Recibo no 97 769 - documento interno no 4793 - de 23/12/86;
Débito 111 - Caixa 31.260.000$00;
Crédito 5213 - Capital Social 31.260.000$00 - cfr. fls. 56 a 59.
h) Foram emitidos na mesma data e com numeração sequencial
os seguintes documentos internos:
- Documento interno no 4788, de 23/12/86, referente à importância
de 11.000.000$00 a liquidar ao sócio Maria Isabal Barreiro da Silva,
respeitante ao saldo existente a seu favor, na conta 2363 - “Empréstimos de sócios”.
- Documento interno no 4789, de 23/12/86, referente à importância
de 12.000.000$00 a liquidar ao sócio Joaquim Manuel Barreiro da
Silva, respeitante ao saldo existente a seu favor, na conta 2362 - “Empréstimos de sócios”;
- Documento interno no 4790, de 23/12/86, referente à importância
de 45.500.000$00 a liquidar ao sócio Joaquim Manuel da Silva, respeitante ao saldo existente a seu favor, na conta 2361-Empréstimos
de sócios - cfr. fls. 60 a 62.
i) Antes dos registos dos documentos referidos antecedentemente
o saldo de caixa apresentava-se credor no montante de 6.337.556$00
- cfr. fls. 59.
j) Para não aceitar como custo os valores referidos em e) que
antecede a Administração Fiscal, através do Serviço Distrital de Fis-
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calização Tributária, considerou que o caixa não comporta valores
para efectuar o pagamento aos sócios; o caixa não evidenciava em
nenhum momento o saldo respeitante à entrada de capital; para quaisquer das importâncias não haver nenhum cheque movimentado; não
se terem encontrado provas de que efectivamente o aumento de capital
foi realizado mediante entregas de numerários pelos sócios - cfr, fls. 51
a 53.
l) Em 31/01/1992 a impugnante procedeu ao pagamento da contribuição industrial e do imposto extraordinário nos montantes referidos em b), c) e d) que antecedem - cfr. fls. 16 e 17.”
Vejamos, pois:
O Dec-Lei 182/86, de 10 Jul, procurou, como logo resulta do respectivo preâmbulo, “incentivar o financiamento das empresas, pela
via do aumento de capital social, através de entradas em numerário”,
considerando custo - arto 5o”, - “uma importância calculada com base
no valor dos aumentos de capital realizados em 1986, por entregas
em dinheiro”, Do que resulta que o que se pretendeu foi um reforço
do financiamento das empresas - essa a ratio do preceito - por aumentos de capital, através de “entradas em numerário” ou “entregas
de dinheiro”.
Pelo que não cumpre o desiderato legal a mera conversão de suprimentos em aumento de capital.
Pois, se bem que não seja o mesmo o respectivo regime jurídico,
desde logo, quanto à respectiva titularidade - os suprimentos são,
grosso modo, empréstimo dos sócios à sociedade e o capital é desta,
não há ai qualquer reforço do financiamento da sociedade.
Este, em tal hipótese, mantêm-se idêntico, apenas sendo diverso
o respectivo titulo jurídico.
Não está, assim, propriamente em causa que se não trate de entradas
de numerário ou entregas de dinheiro.
A questão reside, antes, em que não há qualquer financiamento
novo à sociedade, isto é, em termos de financiamento, esta continua
no mesmo estado em que já se encontrava.
Ou de outro modo: há ai, na verdade, um financiamento mas à
custa de valores que já o integravam, embora a titulo de suprimentos.
Nem, em contrário, se objecte que tudo se passa como se os suprimentos fossem pagos aos sócios e estes o entregassem, de novo,
à sociedade, como aumentos de capital: é que o caixa não tinha disponibilidades para tal - cfr. al) i) do probatório.
Daí a afirmação, assim perfeitamente justificada, de Martins Barreiros e outros, in CCI Anotada, 1988, 3a edição, p. 1159, que não
vale, para o efeito, a transferência da conta de suprimentos -, já que
reduziria “os efeitos do financiamento”.
Mais, até, que reduzi-lo, bem pode dizer-se que o anularia, pois
se tratava, então, de mera transferência de verbas.
Pelo que, como bem observa o Ex.mo Magistrado do MP, não há
qualquer similitude com o decidido no Ac. deste STA, de 22/05/02,
Rec. 26.123, referido pela recorrente.
É que, aí, houve efectivamente sadia de dinheiro para o estrangeiro
e importação posterior que contribuísse para um efectivo aumento
do capital social, ou seja, “tudo se passou como se o dinheiro tivesse
saído para o estrangeiro e entrado de seguida no País, para incorporação no capital da empresa”.
“Ora, no caso em apreço, o que se passou foi que os sócios se
limitaram a transferir verbas das contas de empréstimos (suprimentos)
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para as contas do capital social, com vista ao seu aumento, ou seja,
limitaram-se a utilizar verbas já constantes de outras contas, não se
traduzindo, assim, numa forma de financiamento ex novo.”
Por outro lado, não se vê interesse no depoimento das testemunhas
no sentido de que as entregas em dinheiro foram sendo feitas na
perspectiva do futuro aumento de capital.
Pois, mesmo que assim fosse, e enquanto não formalizado tal aumento - tais entradas só podem constituir juridicamente suprimentos
ou empréstimos e não aumento de capital “por conta”.
Não se trata, pois, ao contrário do que pretende o impugnante
- cfr., conclusões h) e i) - em dar “à contabilização formal feita das
entregas de dinheiro efectuadas, constante da escrita da recorrente,
uma força probatória plena” mas, antes, dos factos pretendidos provar
não terem relevância para a discussão da causa, atento o exposto.
Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso.
Termos em que se acorda negar-lhe provimento, confirmando-se
o aresto recorrido.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50 %.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Domingos Brandão de Pinho (relator) — Vítor Meira — Baeta de Queiroz.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Quantia exequenda.
Doutrina que dimana da decisão:
Graduando a sentença respectiva a quantia exequenda pode
esta ser interpretada com o sentido de que os créditos exequendos incluem os juros compensatórios e os juros de mora
individualizados nas certidões que deram origem à execução
e de que os créditos exequendos de coimas e custas devem
igualmente incluir os juros de mora a que se referem as
certidões que estiveram na origem da execução.
Recurso n.o 1870/02. Recorrente: Fazenda Pública; Recorrido: Armindo Manuel da Silva Sobral; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o António
Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. A ERFP recorre da sentença que, no Tribunal Tributário de
1a Instância do Porto, 2o Juízo, 2a Secção, graduou os créditos nos
termos constantes de fls. 12.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1. As dívidas provenientes de juros de mora gozam dos mesmos
privilégios que por lei sejam atribuídos às dívidas sobre que recaírem
cfr. art.o 8o do D.L. n.o 73/99, de 16 de Março.
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2. Já por força do Art.o 10o do D.L. 49168, de 05/08/1969 as dívidas
provenientes de juros de mora gozavam dos mesmos privilégios que
por lei fossem atribuídos às dívidas sobre que recaíam.
3. Para reforçar tal ideia o Art.o 40o da LGT refere mesmo que
no caso de o montante a pagar ser inferior ao devido, o pagamento
é sucessivamente imputado pela seguinte ordem:
a) juros de mora;
b) outros encargos legais;
c) divida tributária, incluindo juros compensatórios;
d) coimas.
4. Devem pois os juros de mora respeitantes aos créditos exequendos
ser graduados nos termos atrás referidos.
5. Na sentença recorrida são violados o Art.o 10o do D.L. 49168,
de 05/08/1969, agora vertido no Art.o 8o do D.L. n.o 73/99, de 16
de Março, o n.o 4 do Art.o 40o da LGT.
No despacho de sustentação de fls. 23 a 24 depois de se afirmar
que a sentença é omissa ao não se referir aos ”juros de mora dos
créditos exequendos” e que não se discorda da interpretação da recorrente quanto aos normativos legais que cita acrescenta que ”se
eles integram a quantia exequenda, já são considerados abrangidos
quando na sentença se refere qual o lugar de pagamento da quantia
exequenda.
O EMMP entende que o recurso merece provimento devendo as
alegações de recurso ser entendidas com o sentido de que a FP está
a alegar omissão de pronúncia sobre a graduação dos juros de mora
dos créditos exequendos pelo que a sentença não decidiu não os graduar uma vez que não os graduou devendo fazê-lo.
2. A sentença de graduação de créditos de fls. 12 é do seguinte
teor:
”Em consequência do exposto, julgando verificados os créditos reclamados, procede-se à sua graduação da seguinte forma:
- em primeiro lugar, os créditos exequendos de IVA.
- em segundo lugar, os créditos reclamados do CRSS, e respectivos
juros moratórios.
- em terceiro lugar, os créditos exequendos de coimas e custas.
3. A sentença de graduação de créditos de fls. 12 é do seguinte
teor:
”Em consequência do exposto, julgando verificados os créditos reclamados, procede-se à sua graduação da seguinte forma:
- em primeiro lugar, os créditos exequendos de IVA.
- em segundo lugar, os créditos reclamados do CRSS, e respectivos
juros moratórios.
- em terceiro lugar, os créditos exequendos de coimas e custas.”
A sentença de graduação de créditos, tal como se deixa transcrita,
não é um modelo de perfeição o que é reconhecido pelo despacho
de sustentação quando nele se afirma que a quantia exequenda deve
ser entendida como englobando tudo o que se encontrava em
execução.
E se a sentença de graduação de créditos fosse suficientemente
clara e precisa sempre inviabilizaria e existência de dúvidas sobre
o conteúdo do decidido.
Seria mais adequado referir a quantia exequenda na qual se deveriam considerar incluídos os juros compensatórios e moratórios indicados nas respectivas certidões de dívida.
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Igualmente seria mais adequado, no que se respeita à certidão
de dívida de fls. 10, referir a quantia exequenda que deveria incluir
as coimas as despesas e os juros de mora.
Contudo com o esclarecimento que consta do despacho de sustentação de que a quantia exequenda incluía estas importâncias parece-nos podermos concluir que não se verifica a falada nulidade
por omissão de pronúncia.
Do exposto resulta que a sentença de graduação de créditos em
apreciação interpretada com o sentido de que os créditos exequendos
incluem os juros compensatórios e os juros de mora individualizados
nas certidões que deram origem à execução e de que os créditos
exequendos de coimas e custas devem igualmente incluir os juros
de mora a que se referem as certidões que estiveram na origem da
execução deve ser confirmada.
E entendendo a sentença recorrida com este sentido não merece
provimento o presente recurso.
4. Termos em que se acorda em negar provimento ao presente
recurso.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — António Pimpão (relator) — Ernâni
Figueiredo — Vítor Meira (vencido. Entendo haver omissão de pronúncia por a M.a Juíza não ter graduado os juros pedidos. Não subscrevo o entendimento de que, quando se refere quantia exequenda
de IVA já aí se incluem os juros).

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Contra-ordenanção. IVA. Falta de liquidação. Falta de entrega
da prestação tributária.
Doutrina que dimana da decisão:
A falta de liquidação do IVA, em factura ou documento equivalente, é, nos termos do art. 29o, no 6, al. a), do RJIFNA,
equiparada à falta de entrega da prestação tributária.
Recurso n.o 1894/02-30, Recorrente: Distribuidora de Livros Bertrand
Lda; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Conselheiro
Dr. Fonseca Limão;
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Distribuidora de Livros Bertrand, Lda, inconformada com a sentença, a fls. 43 e seguintes, do Mo Juiz do T. T. de 1a Instância
de Lisboa, que apenas lhe deu parcial provimento ao recurso, que
havia interposto da decisão aplicativa da coima, daquela e na parte
que lhe foi desfavorável interpôs recurso para este S.T.A., terminando
as suas alegações com a formulação do seguinte quadro conclusivo:
I - A Recorrente estava obrigada, por força das disposições conjugadas da alínea a) do no 8 do arto 6o e do no 3 do arto 29o do
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CIVA a proceder à liquidação e dedução simultânea do IVA relativamente às aquisições de direitos de autor por si efectuadas, nos
anos de 1993, 1994 e 1995, a sujeitos deste imposto que não tinham
em território nacional sede, estabelecimento estável ou representante
legal munido de procuração com poderes bastantes.
II - A Recorrente cumpriu extemporaneamente a obrigação fiscal
a que por força das disposições legais anteriormente citadas estava
adstrita.
III - Pela sua própria natureza as obrigações decorrentes do no 3
do arto 29o do CIVA conjugadas com as contempladas na alínea c)
do no 1 do arto 19o do CIVA em momento algum implicam:
- qualquer recebimento de IVA, por parte do Sujeito Passivo, entregue por parte dos técnicos prestatórios de serviços;
- qualquer falta de entrega ao Estado de uma prestação tributária
deduzida pelo Sujeito e, consequentemente,
- qualquer prejuízo financeiro para o Estado.
IV - O no 15o e, a contrario, o no 16 do arto 71o do CIVA, aditados
pela Lei 87-B/98, de 31 de Dezembro, foram-no exactamente para
esclarecer que nenhum prejuízo advinha para o Estado da liquidação/dedução extemporânea do IVA, quando tais operações competem
em exclusivo, por força da lei, ao Sujeito Passivo.
V - Ora, não há prejuízo para o Estado em caso de extemporaneidade da liquidação/dedução do IVA por não haver, em momento
algum, qualquer prestação tributária a entregar-lhe pelo Sujeito Passivo e mais particularmente qualquer prestação tributária deduzida
a terceiro.
VI - A moldura da contra-ordenação prevista e punida pelo arto 29o
do RJIFNA e posteriormente pelo arto 114o do RGTI pressupõe
uma falta de entrega ao Estado da prestação tributária deduzida.
VII - No caso dos autos nenhuma prestação tributária ficou por
entregar ao Estado já que o incumprimento imputável à Recorrente
consistiu na simples omissão de uma obrigação declarativa, como o
é a do disposto no no 3 do arto 29o e alínea c) do no 1 do arto 19o
do CIVA, interpretados à luz do no 15 do arto 71o do CIVA;
VIII - Ao interpretar o no 3 do arto 29o e a alínea a) do no 1
do arto 19o do CIVA da forma por que o fez, o Tribunal a quo
aplicou indevidamente à omissão declarativa da Recorrente a previsão
constante dos arts. 29o do RJIFNA e 114o do RGTI.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do Mo Po, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A sentença recorrida regista a seguinte matéria de facto:
A) No dia 18 de Março de 1998 foi levantado Auto de Notícia
à arguida, em virtude de esta, nos exercícios de 1993, 1994 e 1995,
quanto aos períodos de 9312, 9412, 9508 e 9512, não ter liquidado
e entregue o IVA, no montante global de 13 650 000$00, relativo
à aquisição de serviços referentes a estudos diversos de expansão
e desenvolvimento à Sociedade Nutley Investments Ld, com sede em
Guernesey, conforme documentos de fls. 3 a 4, que se dão por
reproduzidos;
B) A arguida procedeu à entrega do IVA em falta em 30.08.98
(1993), 30.09.98 (1994) e 30.11.98 (1995), conforme documentos de
fls. 9 a 11, que se dão por reproduzidos;
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C) Os juros compensatórios foram anulados, por inexigíveis, já em
fase de cobrança coerciva, conforme documentos de fls. 24 a 29, que
se dão por reproduzidos.
D) A arguida foi autorizada a deduzir o IVA entregue nos cofres
do Estado, conforme documentos referidos na alínea anterior e informação de fls. 34 a 36, que se dá por reproduzida.
E) Com base nos factos acima referidos, a arguida foi condenada
na coima única de 2 730 000$00, correspondente à soma das seguintes
coimas 560 000$00, do período de 9312; 640 000$00, do período
de 9412; 510 000$00, do período de 9508 e 1 020 000$00, do período
de 9512, conforme decisão de fls. 16 a 18;
F) A arguida foi notificada da decisão da aplicação da coima no
dia 22.01.2001, conforme documentos de fls. 19 a 19v, que se dão
por reproduzidos.
Como a arguida reconhece, por força do disposto nos arts. 6o,
no 8, alínea a), e 29o, no 3, do CIVA, estava obrigada a proceder
à liquidação do imposto sobre o valor acrescentado incidente sobre
as prestações de serviços referidas no probatório, o que não fez.
Por isso, quer a A.F. quer o Mo Juiz a quo consideraram ter sido
cometida uma contra-ordenação, prevista ao tempo, no arto 29o, n.os 2
a 9, do RJIFNA.
Face à letra das disposições legais referidas, desde logo resulta
que a dita contra-ordenação se refere à não entrega, total ou parcial
da prestação tributária que tenha sido deduzida.
No caso dos autos não ocorreu qualquer dedução e, assim, não
podia ter sido cometida a dita contra-ordenação.
O que no caso ocorreu foi tão só a falta de liquidação do imposto
devido e a consequente falta de entrega do imposto que devia ter
sido liquidado.
Assim sendo, por força do art. 29o, no 6, al. a), do RJIFNA, há
que equiparar a falta de entrega da prestação tributária à falta de
liquidação de imposto, a qual é punida nos termos dos art. 29o, n.os 1,
2 e 9, do mesmo compêndio normativo.
Em suma, a falta de liquidação do imposto devido constitui, só
por si, contra-ordenação punível nos termos antes referidos.
Assim, apesar de certeiras as conclusões do recurso quando dirigidas
à previsão do art. 29o, no 1, do RJIFNA, hão-de improceder face
ao enquadramento legal ora efectuado.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso e em
manter a decisão recorrida, ainda que com diferente fundamentação.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 150 euros.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Ernâni
Figueiredo — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Execução fiscal instaurada contra instituto público.
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Doutrina que dimana da decisão:
A instauração de execução contra um instituto público, nos
termos do arto 216.o do CPPT, 299o do CPT e do arto
191o do CPCI não contraria o arto 103o, n.o 1, da CRP
ao estabelecer que o sistema fiscal visa a satisfação das
necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza.

Recurso n.o 1897/02. Recorrente: Instituto Geológico Mineiro; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. António
Pimpão.
Acordam, em conferência, na 2a Secção do Supremo Tribunal
Administrativo:
1. O Instituto Geológico e Mineiro recorre da sentença que, no
Tribunal Tributário de 1a Instância de Lisboa, 2o Juízo, 1a Secção,
julgou improcedente a oposição.
Alegou formulando as seguintes conclusões:
1. A questão que se coloca nos presentes autos é a de saber se
uma execução movida a um Instituto Público não é de molde a contrariar o disposto no artigo 103o, no 1, da Constituição da República
Portuguesa (CRP) que refere que ”o sistema fiscal visa a satisfação
das necessidades financeiras do Estado.”
2. Entende o ora alegante que a presente execução contraria frontalmente o disposto no citado preceito constitucional.
3. O GPEP era e o IGM é, Institutos Públicos pertencentes à administração indirecta do Estado.
4. Sendo criados pelo Estado, os Institutos Públicos são pessoas
colectivas públicas de tipo institucional, criadas para assegurar o desempenho de determinadas funções administrativas de carácter não
empresarial, pertencentes ao Estado (Cf. Diogo Freitas do Amaral
Curso de Direito Administrativo, 2.a Edição, Vol. I, Almedina Coimbra,
pág. 345).
5. Para o desempenho das suas atribuições o Estado dota os Institutos Públicos de meios, nomeadamente através de dotações orçamentais.
6. Um processo de execução a um Instituto Público que vive essencialmente de dotações orçamentais, a ser levado adiante, terá como
configuração o Estado retirar meios que terá de repô-los a quem
os tirou.
7. Este processo de execução a ter continuação obrigará à penhora
de bens e direitos de um Instituto Público que não terá forma de
os substituir senão através de um pedido de reforço de verba à entidade
Estado que anualmente procede a dotações orçamentais ao mesmo.
8. O acréscimo de verba será igual aos bens e direitos penhorados.
9. Ainda outra forma de por fim à execução seria o Estado dispor-se
a pagar o valor da mesma, através de transferência de uma verba
em dinheiro para o IGM correspondente à dívida exequenda.
10. Ou seja, o Estado tiraria com uma mão para dar com a outra.
11. Todo este processo é de molde a fazer perder tempo e dinheiro
ao Estado e aos Institutos Públicos envolvidos.
12. Sendo o processo executivo - fiscal, espécie dentro do género
do processo fiscal, e pertencendo este ao sistema fiscal, deve promover
a satisfação das necessidades financeiras do Estado e de outras entidades públicas, conforme o artigo 103.o, no 1, da CRP.

13. Como já foi demonstrado este processo visto na sua globalidade
faz perder tempo e meios, traduzindo-se necessariamente numa perda
financeira do Estado e do Instituto Público envolvido (administração
indirecta do Estado), pelo que deverá a execução ser considerada
inconstitucional.
14. Para além da perca de meios já apontadas, pode dizer-se ainda
que um processo deste tipo faz distrair para entidades privadas (nomeadamente salário da globalidade dos funcionários tributários encarregues da fiscalização que recebem como em conjunto como salário
uma alíquota do imposto total arrecadado decorrente de inspecções
tributárias, sem distinção entre entidades públicas e privadas, advogados ou sociedades de advogados encarregues da defesa, etc. ..) recursos que deveriam estar exclusivamente afectos aos entes públicos.
O EMMP entende que o recurso não merece provimento pois que
a execução que lhe foi instaurada não contraria o disposto no arto 103o
1 da CRP não sofrendo o arto 298.o do CPPT de inconstitucionalidade
pois que não se descortina em que medida este arto coarcta o legislador
ordinário, na sua indiscutível liberdade de conformação constitucional
de prever a execução fiscal contra pessoas de direito público como
o recorrente.
Acrescenta que não vêm postas em causa as normas ordinárias
que o consideram sujeito passivo de IVA sendo essa solução tradicional no nosso direito fiscal o que já resultava do arto 191o do
CPCI e do arto 289o do CPT.
2. A sentença recorrida fixou o seguinte quadro factual:
1. No 2o Serviço de Finanças de Lisboa foram instauradas as execuções fiscais n.os 3247-97/105454.6 e 3247-99/100695.9 contra o Gabinete Para a Pesquisa e Exploração de Petróleo a que sucedeu o
oponente -, para pagamento da quantia global de Esc: 14.889.507$00.
2. Esta quantia é proveniente de liquidações oficiosas de Imposto
sobre o Valor Acrescentado dos anos de 1991 a 1995.
3. A oponente foi citada 13/10/00 e instaurou esta oposição no
dia 10/11/00.
3.1. A sentença recorrida julgou a oposição improcedente sustentando, em síntese, que o imposto exequendo, independentemente da
legalidade concreta da sua 1iquição, que aqui não pode ser discutida
arto 204o, no l, al. h), do CPPT -, incidiu sobre actividades desenvolvidas
pelo extinto Gabinete para a Pesquisa e Exploração de Petróleo, que
foi, ou deveria em teoria ter sido cobrado a terceiros para entrega
à Administração Fiscal para que esta, por sua vez, o distribuísse segundo as necessidades financeiras dos diversos organismos estatais.
Este método de gestão e afectação das receitas públicas nada tem
de inconstitucional não se tratando de ”o Estado retirar com uma
mão aquilo que dá com a outra”, mas apenas de cada instituição,
dentro da Administração Pública, desempenhar o papel que 1he está
atribuído até porque, de resto, nada garante que os valores de IVA
cobrados pelo referido Gabinete fossem afectados ao oponente.
Concluiu que o método de gestão legalmente instituído não é esse
havendo que respeitá-lo, enquanto não for modificado.
3.2. Importa, por isso, averiguar se a execução que foi instaurada
contra o recorrente contraria o disposto no arto 103o, n.o 1, da CRP
ou se o arto 298.o do CPPT sofre de inconstitucionalidade já que,
na perspectiva do recorrente, este preceito normativo ao permitir
a instauração de execução contra o recorrente sofreria de inconstitucionalidade violando aquele preceito constitucional.
20
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E, conforme sustenta o EMMP, não se descortina em que medida
aquele preceito constitucional impede o legislador ordinário, na sua
indiscutível liberdade de conformação constitucional, de prever a execução fiscal contra pessoas de direito público como o recorrente.
Acresce, ainda conforme sustenta o mesmo ilustre magistrado, que
não vêm postas em causa as normas ordinárias que consideram o
instituto recorrente sujeito passivo de IVA.
Com efeito estabelece aquele normativo constitucional (arto 103o,
n.o 1, da CRP), na parte que, eventualmente, o recorrente reputa
de relevante que o sistema fiscal visa a satisfação das necessidades
financeiras do Estado e outras entidades públicas e uma repartição
justa dos rendimentos e da riqueza.
Não se entende de que forma este preceito normativo inviabiliza
a instauração de execução para cobrança coerciva de uma dívida de
um instituto público.
Na verdade a instauração de uma qualquer execução contra entidades públicas ou privadas até visa assegurar o cumprimento deste
preceito normativo pois que o não pagamento voluntário das importâncias devidas ao Estado terá de ser assegurado pela via executiva
para que, com as respectivas receitas, possam ser satisfeitas aquelas
necessidades financeiras públicas.
E este preceito constitucional não impede que o legislador tenha
estabelecido que os institutos públicos são obrigados a liquidar e entregar ao Estado determinados impostos e nomeadamente IVA e
que em caso de incumprimento da obrigação de o entregar podem
ser executados pelos montantes em dívida.
Nem viola o indicado preceito constitucional o estabelecimento
de um forma processual diversa de cobrar a quantia exequenda quando
o devedor é uma autarquia local ou outra pessoa colectiva de direito
público.
Com efeito já os arts. 191o do CPCI e 71o do mesmo diploma
legal estabeleciam a diversa forma de cobrar coercivamente as dívidas
destas entidades públicas.
No mesmo sentido se encaminhou os arts. 297o do CPT e 214.o
do CPPT resultando do no 1 deste último preceito que perante dívidas
destas entidades públicas será remetida ”aos respectivos órgãos de
representação ou gestão certidão da importância em dívida e acrescido,
a fim de promoverem o seu pagamento ou inclusão da verba necessária
no primeiro orçamento, desde que não tenha sido efectuado o pagamento nem deduzida oposição no prazo posterior à citação” o que,
por força do no 2 do mesmo preceito ”não impede a penhora em
bens dela susceptíveis”.
E estes preceitos normativos, conjuntamente com os demais, visam
dar cumprimento ao invocado preceito constitucional de forma a que
sejam satisfeitas as necessidades financeiras do Estado e de outras
entidades públicas de forma a atingir-se uma repartição justa dos
rendimentos e da riqueza.
Do exposto resulta que é de confirmar a sentença que neste sentido
se pronunciou.
4. Termos em que se acorda em negar provimento ao presente
recurso.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — António Pimpão (relator) — Ernâni
Figueiredo — Vítor Meira.
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Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Deduções aos rendimentos brutos da categoria B - artigo 26o,
n.o 1, als. a) e e), do CIRC, redacção do DL n.o 18/97,
de 21.I.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A correcta interpretação das alíneas a) e e) do n.o 1
do artigo 26o do CIRC, na redacção do DL n.o 18/97,
de 21.I, aponta no sentido de que, quando naquela se
contemplam remunerações e encargos obrigatórios com
empregados e colaboradores, tem-se em vista o dispêndio
global com pessoas que têm com a empresa uma relação
de proximidade, de dependência, maior ou menor, permanente ou ocasional, agindo no seu desempenho laboral
sob a direcção, a orientação da entidade patronal.
2 — Como assim, não cabe num tal enquadramento o pagamento de serviços prestados por terceiros, justamente
porque estes são, por definição, de todo alheios à empresa,
agindo no desenvolvimento da sua actividade com inteira
autonomia em relação a quem com eles contratou serviços
e lhes satisfaz a devida retribuição.
Recurso no 1916/92-30, em que são recorrente Maria Olívia Santos
Justino Alves, recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator
o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
Maria Olívia Santos Justino Alves, residente no lugar das Cerdeirinhas Cepelos Amarante, inconformada com a sentença do 1o Juízo
do TT de 1a Instância que julgou improcedente esta impugnação judicial, por si deduzida contra liquidação adicional de IRS do ano
de 1997, no valor de esc. 9 832 784$00, vem até nós, rematando a
sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A) As despesas suportadas pela recorrente no pagamento dos serviços executados por LABAMARANTE subsumem-se nas previstas
na al. a) do n.o 1 do art.o 26o do CIRS, na redacção vigente no
ano de 1997, não estando, por conseguinte, sujeitas à limitação prevista
no n.o 8 do mesmo artigo.
B) A sentença, ao julgar improcedente a impugnação, por considerar
tais despesas enquadráveis na al. e) do n.o 1 do art.o 26o do CIRS,
interpretou e aplicou erradamente o preceituado nas als. a) e e) do
n.o 1, bem como no n.o 8 do art.o 26o do CIRS, violando-os.
C) A entender-se que as referidas despesas são enquadráveis na
al. e) do n.o 1 e que lhe são aplicáveis as limitações do n.o 8 do
art.o 26o do CIRS, a norma ínsita neste último preceito, conjugada
com a da al. e), é inconstitucional, por violação do princípio da capacidade contributiva.
Não houve contra-alegação.
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O distinto PGA entende que deve ser negado provimento ao
recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Mostram-se assentes os seguintes factos:
1 - A impugnante, em 28.IV.98, apresentou a declaração de rendimentos de IRS modelo 2, com referência ao ano de 1997, incluindo
o respectivo anexo B (rendimentos do trabalho independente);
1.1 - Do referido anexo, fez constar, na linha 1 do quadro 7, o
encargo dedutível respeitante a “remunerações e encargos obrigatórios
com empregados e colaboradores”, no valor de esc. 77 506 486$00,
apurando-se um resultado negativo de esc. 6 702 937$00;
2 - Em 29.IX.98, apresentou declaração de substituição da referida
em 1), em que manteve inalterados os valores constantes do citado
anexo B;
3 - E, em 09.VIII.99, apresentou nova declaração de substituição
de modelo 3 e, na linha 5, que respeita ao pagamento de serviços
prestados por terceiros, fez constar o encargo dedutível de esc.
71 655 016$00;
4 - Com base nos dados contidos na declaração de substituição
de 09.VIII.98, referida em 3), foi efectuada a liquidação adicional
o
n. 5513327494, de 06.X.99, no valor de esc. 9 832 784$00, cuja data
limite de pagamento ocorreu em 02.XII.99;
5 - Inconformada com a liquidação mencionada em 4), a impugnante
apresentou a reclamação graciosa apensa, com o argumento de que,
por erro, colocou no anexo B da dita declaração, na rubrica “pagamento de serviços prestados por terceiros”, quadro 7, campo 21,
o valor de esc. 71 655 016$00, quando deveria tê-lo colocado na rubrica
“remunerações e encargos obrigatórios”, quadro 7, campo 17;
6 - Esta reclamação foi indeferida, nos termos do despacho de
fls. 50 do processo administrativo apenso;
Daí resulta, além do mais, o seguinte:
“... a contribuinte vem reclamar da liquidação de IRS
o
n. 5513327494, relativa ao exercício de 1997, de que resultou o imposto a pagar no valor de 9 832 784$00, onde se encontram incluídos
1 113 236$00 de juros compensatórios, que teve por fundamento a
apresentação de uma declaração de substituição.
Fundamenta a reclamação no facto de ter preenchido erradamente
o anexo B 1, ao indicar o valor de 71 655 016$00 no campo 21 “Pagamento de Serviços efectuados por terceiros” e não no campo 17
“Remunerações e Encargos Obrigatórios com ... colaboradores”.
Em esclarecimento prestado a fls. 45 e 46, alega que a sociedade
que facturou estes encargos deve ser considerada colaboradora, pois
a sua actividade de analista encontra-se interligada com a da referida
empresa, ou seja, a sociedade faz a recolha e tratamento do sangue
dos doentes, facturando (à reclamante) o seu trabalho de colaboração,
enquanto esta factura às entidades com quem mantém os contratos
as análises clínicas, isto é, a reclamante contrata com os Centros Regionais de Segurança Social a elaboração de análises clínicas a quem
factura todo o seu custo e subcontrata a execução de parte deste
serviço (recolha e tratamento do sangue) à empresa Labamarante,
a quem paga o serviço prestado mediante a factura que esta lhe
apresenta.
A empresa Labamarante exerce esta actividade de modo independente e com carácter de habitualidade, o que se alcança das facturas
que emite, ao declarar que o serviço prestado se encontra isento
de IVA, nos termos do n.o 2 do art.o 9o do CIVA.
Assim, e perante estes factos, não há qualquer erro no preenchimento do anexo B-1, pois o pagamento à Labamarante não está pre-
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visto na alínea a) do n.o 1 do art.o 26o do CIRS, mas sim na alínea
e) da mesma disposição legal, visto que não é uma remuneração ou
encargo obrigatório com um colaborador, mas sim pagamento de um
serviço prestado por terceiro no âmbito de um subcontrato ...”;
7 - A impugnante é analista;
7.1 - Nessa qualidade, celebra contratos com diversas entidades
tais como ADSE, ARS, CTT, SAMS, ...;
8 - Toda a actividade relativa às análises é feita na Labamarante;
8.1 - Este laboratório factura aqueles serviços à impugnante, que,
por sua vez, os factura às entidades com quem mantém os acordos
mencionados em 7.1;
9 - A impugnante é sócia-gerente da Labamarante;
9.1 - Os outros sócios são os seus três filhos;
10 - A impugnante é a responsável técnica pelo referido laboratório
Labamarante;
11 - Só o laboratório dispõe de funcionários;
12 - Todo o equipamento é pertença do laboratório e não da
impugnante.
Exposta a factualidade disponível, cabe referir que a questão decidenda é a de saber se as despesas suportadas pela ora recorrente
relativamente aos serviços de análises clínicas materialmente executadas por “Labamarante, Lda”, sociedade de que aquela é gerente,
se enquadram na alínea a) ou na alínea e) do n.o 1 do art.o 26o
do CIRS, na redacção vigente em 1997. E, no caso de se enquadrarem
na última alínea, se a norma do n.o 8 do mesmo artigo 26o, em conjugação com as ditas alíneas a) e e), é inconstitucional por violação
do princípio da capacidade contributiva.
Vejamos.
Nos pontos que ora interessa considerar, a redacção do sobredito
artigo 26o em 1997 (introduzida pelo DL n.o 18/97, de 21.I) era a
seguinte:
1 - Aos rendimentos brutos da categoria B deduzir-se-ão os seguintes
encargos:
a) Remunerações e encargos obrigatórios com empregados e colaboradores;
(...);
e) Pagamento de serviços prestados por terceiros, (...).
8 - As deduções previstas nos números anteriores, com excepção das
constantes das alíneas a), b), c), m) e n) do n.o 1 e sem prejuízo dos
limites neles estabelecidos, não poderão exceder, no seu conjunto, 32,5 %
do volume de negócios ou da prestação de serviços dos sujeitos passivos
que não disponham de contabilidade organizada.
A correcta interpretação das supra transcritas alíneas a) e e) aponta
no sentido de que, quando naquela se contemplam remunerações
e encargos obrigatórios com empregados e colaboradores, tem-se em
vista o dispêndio global com pessoas que têm com a empresa uma
relação de proximidade, de dependência, maior ou menor, permanente
ou ocasional, agindo no seu desempenho laboral sob a direcção, a
orientação da entidade patronal. Naturalmente, só numa situação destas se pode apropriadamente falar de “remunerações”.
Como assim, não cabe num tal enquadramento o pagamento de
serviços prestados por terceiros, justamente porque estes são, por definição, de todo alheios à empresa, agindo no desenvolvimento da
sua actividade com inteira autonomia em relação a quem com eles
contratou serviços e lhes satisfaz a devida “retribuição” (cfr. artigo 1154o do CC).
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Ora, o teor integral do item 8 do probatório revela-nos a qualidade
de “terceiro” do laboratório LABAMARANTE onde se realizam as
análises solicitadas pelos beneficiários da ADSE, ARS, CTT, SAMS,
cujo custo é, depois, facturado à impugnante que, por sua vez, o
factura àquelas entidades, com quem, ela, Maria Olívia Santos Justino
Alves, celebrou acordos no âmbito da sua actividade profissional de
analista (cfr. item 7).
No que tange à alegada [conclusão C) violação do princípio da
capacidade contributiva, sobre não ter a Rct. densificado os motivos
por que entende que a sobredita interpretação (coincidente com a
da instância, secundando a da AF] afronta o estatuído no artigo 104o
da Constituição (assim se perfilando alegação genérica, por isso que
inidónea para alicerçar alteração ou revogação da decisão recorrida)
não vislumbramos nela postergação do mesmo princípio fundamental
do nosso sistema fiscal.
Em suma, reparo algum nos merece a decisão em apreço.
Termos em que se acorda negar provimento ao recurso, confirmando-se a sentença recorrida.
Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Fonseca Limão — Ernâni Figueiredo.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Emolumentos registrais. Directiva 69/355/CEE. Registo de
constituição da propriedade horizontal. Taxas. Princípio da
proporcionalidade.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A Directiva 69/355/CEE, do Conselho, de 17/7/69, nomeadamente, a alínea c) do arto 10o, não proíbe a cobrança de emolumentos registrais devidos pelo registo de
constituição da propriedade horizontal.
2 — Os emolumentos registrais têm a natureza de taxa pois
representam a contrapartida do serviço traduzido no acto
do registo.
3 — O seu montante, calculado nos termos da respectiva tabela, não viola o princípio da proporcionalidade.
Recurso n.o 1919/02-30, em que são recorrente a Gestamorim - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S. A., recorrida a Fazenda Pública, e de que foi Relator o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
Gestamorim — Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A., inconformada com a sentença, a fls. 88, do Mo Juiz

do T.T. de 1a Instância de Aveiro, que lhe julgou improcedente a
impugnação deduzida contra a liquidação de emolumentos de registo
predial, daquela interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas
alegações com a formulação do quadro conclusivo que, em síntese
se enuncia:
1 — A liquidação impugnada, feita ao abrigo do arto 2o, no 2, da
Tabela de Emolumentos do Registo Predial, calculada pelo registo
de constituição da propriedade horizontal é nula, porque,
2 — Violam a directiva no 69/335/CEE, e
3 — Tendo os elementos liquidados natureza de impostos, estão
feridos de inconstitucionalidade orgânica e formal e são manifestamente exagerados e desproporcionais em relação ao serviço prestado.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do MoPo junto deste S.T.A., foi de parecer
que em várias das conclusões do recurso vem afirmado que os emolumentos liquidados são exagerados e desproporcionados em relação
ao serviço prestado; e porque a sentença recorrida não estabeleceu
que os ditos elementos eram exagerados e desproporcionados o recurso versa matéria de facto, o que, determina a incompetência deste
S.T.A. para o apreciar.
A este propósito, contrapôs a recorrente que o tribunal a quo considerou e julgou a questão da proporcionalidade da ”taxa”, vindo
a concluir que o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de
direito.
Corridos os vistos, cumpre decidir, começando por conhecer da
questão suscitada pelo MoPo. Efectivamente, nas conclusões 14a, 20a,
a
22 , 24a e 25a afirma a recorrente, em síntese, que os emolumentos
que lhe foram cobrados, enquanto custo da actividade administrativa,
são total e intoleravelmente desproporcionados.
Assim e independentemente da questão de saber se os custos da
actividade administrativa devem ou não ser demonstrados, afigura-se-nos que o que a recorrente alega nas ditas conclusões não é mais
do que a violação do princípio da proporcionalidade, constitucionalmente consagrado, suscitando, assim, uma questão de direito.
Donde se conclui que o recurso tem por exclusivo fundamento
matéria de direito e, por isso, é este S.T.A. competente para o apreciar.
Nos termos dos arts. 213o, no 6, e 726o do C.P.Civil, remete-se
para a matéria de facto fixada na decisão recorrida.
A sentença recorrida considerou não aplicável ao caso dos autos
a Directiva 69/335/CEE pois que apenas logra ”aplicação quando estejam em causa reuniões de capital das sociedades”, dela escapando,
pois, o registo de constituição da propriedade horizontal.
A recorrente controverte este juízo, sustentando-se no seu arto 10o,
al. c), que assim prescreve:
Além do imposto sobre as entradas de capital os Estados-Membros
não cobrarão no que diz respeito às sociedades, associações ou pessoas
colectivas com fins lucrativos, qualquer imposição, seja sob que forma
for, em relação ao registo ou qualquer outra formalidade prévia ao
exercício de uma actividade a que a sociedade, associação ou pessoa
colectiva com fins lucrativos esteja sujeita em consequência da sua
forma jurídica.
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A proibição de cobrar qualquer outra imposição, como o TJCE
afirma no Ac. de 31/Junho/2001, proc. C 206/99, ”é justificada pelo
facto de, embora estas imposições não incidirem, enquanto tais, sobre
as entradas de capitais, são cobradas em razão de formalidades ligadas
à forma jurídica da sociedade, isto é, o instrumento utilizado para
reunir capitais, pelo que a sua manutenção poderia pôr igualmente
em causa os objectivos prosseguidos pela Directiva 69/335”.
Os emolumentos devidos pelo registo de constituição da propriedade horizontal nada têm que ver com formalidades ligadas à forma
jurídica da recorrente nem com a reunião de capitais.
Conclui-se, pois, que a referida Directiva não logra aplicação no
caso dos autos.
A outra questão consiste em saber se os ditos emolumentos têm
natureza de impostos e se são manifestamente exagerados e desproporcionados face ao custo do serviço prestado pelo ente público.
Refira-se, antes de mais e a propósito da conclusão 1a, que, face
ao arto 133o do C.P.A., o acto de liquidação impugnado não pode
ter-se por nulo, pois não lhe faltam quaisquer elementos essenciais,
a lei não o fulmina com a nulidade, nem é nenhum dos que se enunciam
nas alíneas a) e i) do no 2 daquele preceito legal.
Por outro lado, mesmo quando o acto de liquidação viola norma
constitucional apenas pode concluir-se que sofre de vício de violação
de lei e, por isso, não é nulo mas meramente anulável (v. Aco STA,
Pleno da 1a Secção, de 26/6/95, A.D. 409/84, Pleno da 2a Secção de
16/12/98, A.D. 450/805 e da 2a Secção de 4/3/98, rec. 19 305 e 11/3/98,
rec. 20 907).
Posto isto, vejamos se o tributo impugnado tem natureza de imposto,
ou antes de taxa.
O traço diferenciador entre um e outra assenta na unilateralidade
ou bilateralidade dos tributos; enquanto o imposto tem estrutura unilateral, a taxa tem carácter bilateral e sinalagmático.
Aquele pressupõe a capacidade contributiva do sujeito passivo; esta
assenta no nexo de correspectividade económica que deve existir entre
a vantagem do sujeito passivo e a prestação que vai realizar (v. Diogo
Leite de Campos e Mónica Leite de Campos, Dir. Trib., 1996, pág. 27
e seguintes).
Em traços gerais, estaremos perante uma taxa sempre que exista
sinalagma, ainda quando não exista correspondência entre o seu montante e o custo do bem ou serviço prestado (v. Acs. T.C. 205/87,
D.R., I, de 3/7/87 e 640/95, D.R. II série, de 20/1/96).
Assim sendo e volvendo ao caso dos autos, temos que os emolumentos cobrados são a contrapartida do serviço traduzido no acto
do registo requerido.
E porque ocorreu o dito nexo sinalagmático, tanto basta para qualificar como taxa o tributo impugnado, assim escapando à previsão
do arto 168o, no 1, al. i), da C.R.P., o diploma legal que o prevê,
o qual, assim, não sofre de inconstitucionalidade orgânica ou formal.
Por outro lado, no que respeita ao seu montante, sempre se dirá,
na esteira do Ac. do T.C. de 12/3/02 (D.R., II, de 28/5/2002), tirado
a propósito de emolumentos notariais, cujo paralelismo é evidente
com os registrais, que tais tributos não só têm a natureza de taxa
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como não é excessivo ou manifestamente desproporcionado o seu
montante.
Termos em que se acorda em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Pimenta do Vale — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Graduação de créditos da Segurança Social e garantidos por
penhora.
Doutrina que dimana da decisão:
I — Os créditos da Segurança Social preferem aos garantidos
por penhora face ao artigo 11o do DL 103/80, de 9 de
Maio.
II — Tal diploma não é inexistente por falta de referenda como
foi decidido pelo acórdão no 309/94, de 23 de Abril, do
Tribunal Constitucional.
III — A graduação nos termos supra referidos não viola os princípios da confiança e da proporcionalidade constante dos
artigos 2o e 18o da Constituição da República Portuguesa.
Recurso n.o 1927/02-30, em que são recorrente o Banco Totta &
Açores, S. A. e recorrida a Fazenda Pública. Relator, o Ex.mo Juiz
Conselheiro Dr. Vítor Manuel Marques Meira.
”Banco Totta e Açores, S.A.” reclamou na execução instaurada
contra José Alves dos Santos um crédito de capital e juros garantido
por penhora.
Por sentença do Mo Juiz do Tribunal Tributário de 1a Instância
do Porto foi tal crédito graduado atrás dos créditos da Segurança
Social e respectivos juros de mora referentes a três anos.
Não se conformando com tal decisão veio aquele banco recorrer
para este Supremo Tribunal Administrativo, pedindo a reformulação
da decisão, apresentando as seguintes conclusões:
1. O presente recurso vem interposto da parte da sentença de graduação de créditos proferida pelo Tribunal recorrido em que este
graduou o crédito do CRSS antes do crédito reclamado pela recorrente
no valor de 1.498.283$00.
2. O Decreto-Lei n.o 103/80, de 9 de Maio é inexistente por carecer
de referenda ministerial artigos 137.o, al. b), e 143.o do CRP (Constituição da República Portuguesa), na redacção então vigente, e artigos
134.o, al. b) e 140.o, da actual redacção.
3. Acresce que o art. 11.o do dito Decreto-Lei é materialmente
inconstitucional por violar o princípio da confiança ínsito no princípio
do Estado de Direito (art. 2.o da CRP) e por violar o principio da
proporcionalidade consagrado no art. 18.o, n.o 2, da CRP.
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4. Com efeito, a solução consagrada no artigo 11.o é portanto desproporcionada, pois pode lesar gravemente terceiros de boa fé caso
a Segurança Social não tenha feito uso da garantia prevista no artigo
12o.
5. Ora, o art. 204.o da CRP dispõe que ”nos feitos submetidos a
julgamento não podem os tribunais aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou nos princípios nela consignados”.
6. E, assim proferiu o Tribunal Constitucional, em Acórdão n.o
363/2002, in Diário da República n.o 239, de 16/10/02, a declaração
de inconstitucionalidade com força obrigatória geral do artigo 11.o
do Decreto-Lei n.o 103/80, de 9 de Maio.
7. Isto posto, o tribunal recorrido deveria ter decidido no sentido
de o crédito reclamado pelo CRSS ceder perante o crédito objecto
de penhora registada, graduando em 1.o lugar o crédito reclamado
de contribuição autárquica, em 2.o lugar os créditos reclamados pelo
BPI, em 3.o lugar o crédito de capital reclamado por Armando Moreira
da Silva, em 4.o lugar o crédito reclamado pela recorrente e apenas
em 5.o lugar o crédito reclamado do CRSS, ao abrigo do disposto
no art. 822o do Código Civil, uma vez que não tem nenhuma garantia
real sobre o imóvel.
8. A douta sentença recorrida viola pois o disposto no art. 822.o
do Código Civil e os artigos 2.o, 18.o, no 2, 140.o e 204.o da Constituição
da República Portuguesa.
Não houve contra-alegações.
Pelo Exmo Magistrado do Ministério Público foi emitido parecer
no sentido do não provimento do recurso, quer porque a falta de
referenda não gerava nem a sua inexistência nem a sua inconstitucionalidade, quer porque o acórdão do Tribunal Constitucional referido se reportava a privilégio sobre hipoteca e o recorrente não
gozava neste caso de qualquer hipoteca.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Na sentença recorrida considerou-se provado o seguinte:
a) Contra José Alves dos Santos foi instaurada a execução fiscal
supra identificada para cobrança de IVA - cfr. título executivo constante da cópia da execução, apensa.
b) Naquela execução, em 29/08/2000 foi penhorado o imóvel inscrito
na matriz urbana sob o arto 4919 da freguesia de S. Cosme e descrito
no auto de penhora de folhas 5 da cópia da execução apensa.
c) A penhora referida em b) foi inscrita na competente Conservatória do Registo Predial em 30/08/2000 - cfr. fls. 13 da cópia da
execução apensa.
d) Em 14/07/95 foi inscrito na competente Conservatória do Registo
Predial relativamente ao prédio referido em b) hipoteca voluntária
a favor do Banco Borges 8c Irmão, agora BPI, para garantia do montante máximo de esc. 14.671.800$00 - cfr. fls. 9.
e) Em 03/09/97 foi inscrito na competente Conservatória do Registo
Predial relativamente ao prédio referido em b) hipoteca voluntária
a favor de Armando Moreira da Silva, para garantia do capita1 e
montante máximo de esc. 20.074.536$00 - cfr. fls. 9.
f) Em 10/09/99 foi inscrito na competente Conservatória do Registo
Predial relativamente ao prédio referido em b) penhora a favor do
Banco Totta & Açores S.A, para garantia da quantia exequenda de
esc. 1.498.283$00 - cfr. fls. 9.
g) Em 31/05/2000 foi inscrito na competente Conservatória do Registo Predial relativamente ao prédio referido em b) penhora a favor
do Banco BPI, S.A., para garantia da quantia exequenda de esc.
292.830$00 - cfr. fls. 9.
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h) Em 31/05/2000 foi inscrito na competente Conservatória do Registo Predial relativamente ao prédio referido em b) penhora a favor
do Banco BPI, S.A., para garantia da quantia exequenda de esc.
8.190.802$00 - cfr. fls. 9.
i) Em 31/05/2000 foi inscrito na competente Conservatória do Registo Predial relativamente ao prédio referido em b) penhora a favor
do Banco BPI, SA., para garantia da quantia exequenda de esc.
408.977$00 - cfr. fls. 9.
Assentes tais factos apreciemos o recurso.
São de duas ordens as questões que o recorrente suscita: inexistência
por falta de referenda do DL 103/80 e inconstitucionalidade do artigo
o
11 do mesmo diploma por violação dos princípios da confiança e
da proporcionalidade.
Quanto à primeira daquelas questões pronunciou-se o Tribunal
Constitucional no acórdão 309/94, de 23 de Abril, referido pelo Ministério Público, no sentido de que a prática constitucional reiterada
até à entrada em vigor da Lei 6/83, de 29 de Julho, era a de considerar
que, não tendo havido substituição do Governo que aprovou um determinado diploma, a assinatura do Primeiro-Ministro se podia convolar em referenda. Tendo o DL 103/80 sido assinado pelo Primeiro-Ministro e não tendo havido mudança de Governo, não sofre o
mesmo de inconstitucionalidade nem pode considerar-se como inexistente pelo motivo apontado, nos termos do artigo 140o, no 2, da
Constituição da República Portuguesa.
Vejamos agora a questão da graduação do crédito do recorrente
e a apontada inconstitucionalidade da mesma.
O artigo 11o do DL 103/80, de 9 de Maio, prescreve:
”Os créditos pelas contribuições, independentemente da data da
sua constituição e os respectivos juros de mora gozam de privilégio
imobiliário sobre os bens imóveis existentes no património das entidades patronais à data da instauração do processo executivo, graduando-se logo após os créditos referidos no artigo 748o do Código
Civil.”
Estes créditos do artigo 748o são os respeitantes a contribuição
predial - hoje autárquica - sisa e imposto sobre sucessões e doações.
Por seu turno o artigo 733o do Código Civil define o privilégio creditório como ”a faculdade que a lei, em atenção à causa do crédito,
concede a certos credores, independentemente do registo, de serem
pagos com preferência a outros”.
Pretende o recorrente que tal artigo 11o do DL 103/80 é inconstitucional por violação dos princípios da confiança e da proporcionalidade, chamando em apoio da sua tese o acórdão no 363/2002
do Tribunal Constitucional que declarou a inconstitucionalidade de
tal norma. Não é porém assim. O que aquele aresto decidiu foi a
declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral do
mencionado artigo 11o, mas apenas na interpretação segundo a qual
o privilégio imobiliário geral nela conferido à Segurança Social prefere
à hipoteca, nos termos do artigo 751o do Código Civil. Ora, não
tendo o recorrente o seu crédito garantido por hipoteca, não é aplicável
à situação aquela decisão do Tribunal Constitucional. Como se refere
no acórdão 799/02, de 16 de Outubro, deste Supremo Tribunal Administrativo, o privilégio creditório nasce com o crédito, como atributo
seu, conferido pelo legislador em atenção à sua causa, e incide sobre
o património imobiliário do devedor existente aquando da instauração
da execução. Por isso, a simples existência dos créditos da Segurança
Social nesse momento faz com que beneficiem do privilégio que a
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lei lhes concede. Sendo indiscutível que o legislador pretendeu dar
preferência aos créditos da Segurança Social para que sejam graduados
a seguir aos do Estado e das autarquias referidos no artigo 748o
do Código Civil, a razão porque o fez tem a ver com a natureza,
finalidades e funções que a lei atribui à Segurança Social para satisfação de relevantes necessidades colectivas constitucionalmente tuteladas, face à referência constante do artigo 63o da Constituição
da República Portuguesa. Tal legislação não viola o princípio da confiança ínsito no artigo 2o que possa pôr em causa a democracia, nem
o princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 18o da Constituição da República Portuguesa por não se mostrar restritivo dos
direitos, liberdades e garantias a determinação de uma ordem de
graduação de privilégios.
Em conformidade com o exposto, acorda-se em conferência neste
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso,
assim mantendo a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, fixando em 70 % a procuradoria.

Mmo Juiz da 2a Secção do 5o Juízo do Tribunal Tributário de 1a
Instância de Lisboa que julgou improcedente a impugnação da liquidação de taxa de publicidade efectuada pela CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA.
Formula as seguintes conclusões (a numeração é iniciativa nossa):

Lisboa, 26 de Março de 2003. — Vítor Meira (relator) — Alfredo
Madureira — Brandão de Pinho.

As tarifas (taxas) cobradas pelos municípios apenas são devidas
se resultarem de uma efectiva prestação de serviços pelo município.

«1a
A inconstitucionalidade das quantias liquidadas pela CML à ora
recorrente/alegante a título de taxas de publicidade, é o fundamento
daquela impugnação bem como do presente recurso.
2a
Uma taxa é um preço autoritariamente estabelecido, paga pela
utilização individual de bens semipúblicos, sendo a sua contrapartida
uma actividade do estado ou de outro ente público.
3a

4a
A distinção entre taxa e imposto consiste fundamentalmente no
carácter sinalagmático da primeira.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Taxa municipal de publicidade na via pública. Reclamos instalados na cobertura e fachada de imóvel propriedade particular. Constitucionalidade orgânica.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — A norma regulamentar que permite ao município cobrar
uma ”taxa” a propósito da concessão de licença de publicidade mediante reclamos instalados na fachada e cobertura de um imóvel, institui uma verdadeira taxa, não
enfermando de inconstitucionalidade orgânica.
2 — O facto de o sujeito passivo ser o titular da propriedade
do imóvel não obsta a essa qualificação, já porque o
município, ao conceder a licença, presta um serviço, e
remove um obstáculo jurídico à actividade do particular,
já porque, mediante tal licença, proporciona a utilização
individualizada e efectiva de um bem público o domínio
público viário.
Recurso n.o 1931/02, em que são recorrente a Portis - Hotéis Portugueses, S. A., recorrida a Fazenda Pública e de que foi Relator
o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Baeta de Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contensioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. PORTIS - HOTÉIS PORTUGUESES, S.A., com sede em Chãs,
S. Pedro da Afurada, Vila Nova de Gaia, recorre da sentença do

5a
Este carácter sinalagmático ou reciprocidade não se verifica no
caso em apreço.
6a
No caso em apreço não se verifica a remoção de um obstáculo
jurídico ao exercício de determinadas actividades por parte dos
particulares.
7a
Os suportes publicitários utilizados pela impugnante, aqui recorrente não ocupam a via pública, não se verificando a necessidade
de levantamento de qualquer obstáculo jurídico ao exercício da sua
actividade.
8a
Como tal, o tributo liquidado e cobrado pela Câmara Municipal
de Lisboa deixa de se configurar como taxa e passa a assumir contornos
de verdadeiro imposto.
9a
A receita em causa foi criada por deliberação da Assembleia Municipal de Lisboa, que, ao estabelecer um verdadeiro imposto, é nula.
10a
O montante liquidado e cobrado pela Câmara Municipal de Lisboa
a título de ”taxa de publicidade” não é devido, por ser aquele acto
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de liquidação ilegítimo, dada a ilegalidade e inconstitucionalidade
do preceito de que resulta a criação da receita respectiva as normas
da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais que estabelecem
o pagamento da taxa referida.
11a
A criação de impostos é assim matéria da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República.
12a
Tendo assim sido violados os artigos 165.o e 103.o, n.o 3, da CRP.
13a
O acto em causa viola frontalmente os princípios da legalidade,
da justiça e da proporcionalidade, por exigir à impugnante o pagamento de tributo não previsto na Lei.
14a
É assim manifesto que o acto reclamado enferma de ilegalidade
por violação de lei, inexistência de facto tributário e violação de princípios constitucionalmente consagrados.
15a
A jurisprudência, nomeadamente a emanada pelo Tribunal Constitucional tem-se pronunciado em consonância com o ora alegado.»
1.2. A Fazenda Pública contra-alega em defesa da decisão recorrida.
1.3. O M.mo. Juiz proferiu despacho mantendo a sentença questionada.
1.4. O Ex.mo. Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal, depois de se referir à divisão da jurisprudência sobre a questão em
debate no processo, pronuncia-se no sentido de que a melhor corrente
é aquela em que se inscreve a sentença impugnada, pelo que o recurso
não deve ser provido.
1.5. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. É a seguinte a matéria de facto que vem estabelecida:
«a)
Em 10/02/1994 a ora impugnante requereu à Câmara Municipal
de Lisboa (CML) uma licença para instalação de três reclamos luminosos e um não luminoso nas fachadas e cobertura do prédio sua
propriedade sito no Lote H, Hotel IBIS, na Av. José Malhoa, em
Lisboa, com os dizeres ”HOTEL IBIS”, a qual lhe foi deferida por
Despacho de 19/04/1994 proferido nos processos nos 223 e 224/PUB/94,
de carácter anual, automaticamente renovável desde que não se verifique o seu cancelamento - cfr. fls. 14 e 15 e procs. administrativos;
b)
O prédio identificado em a) que antecede é propriedade da impugnante, que ali desenvolve a sua actividade comercial, constituindo
tais reclamos uma forma de comunicação e promoção junto do público

dos bens e serviços que ali a impugnante comercializa cfr. procs.
administrativos;
c)
Por ofícios de 24/08/1994 e 25/01/1995, remetidos para o local da
sede da impugnante, comunicaram os serviços da CML à impugnante
o deferimento dos requerimentos e que as taxas seriam emitidas oportunamente cfr. procs. administrativos;
d)
Pelos serviços da CML foi liquidada, para pagamento até
31/10/2000, à impugnante, a título de taxa pela renovação de licença
de publicidade sobre anúncios luminosos e não luminoso, referente
ao ano de 2000, a quantia de esc. 1 243 594$00, ao abrigo dos artigos
24o e 25o da Tabela de Taxas e outras Receitas Municipais - cfr. procs.
administrativos;
e)
No Diário Municipal no 16 336, de 19/03/1992, foi publicado o Edital
no 35/92, que contém o Regulamento de Publicidade do município
de Lisboa - cfr. procs. Administrativos.»
3.1. Está em causa a liquidação de taxa de publicidade que a Câmara
Municipal de Lisboa entende ser devida pela emissão da respectiva
licença, respeitante a reclamos que a recorrente instalou na fachada
e cobertura de um seu imóvel, publicitando os serviços oferecidos
no hotel que ali explora.
Pretende a recorrente que o que foi liquidado não é uma verdadeira
taxa: não recebeu, nem recebe da câmara (rectius, do município) qualquer contrapartida económica proporcional, pelo que, na realidade,
é de um imposto que se trata. E, como foi criado pela deliberação
da Assembleia Municipal de Lisboa, a correspondente norma é nula,
por invasora da reserva relativa de competência da Assembleia da
República.
A argumentação da impugnante não convenceu o M.mo Juiz a quo,
que concluiu ser o tributo em apreço qualificável como taxa, como
tal não sujeito ao princípio da legalidade, não reconhecendo, por
isso, vício de inconstitucionalidade orgânica na norma que o criou.
Aponta o Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto que, não sendo a primeira vez que este Tribunal é confrontado com o tema, não tem
havido uniformidade nas suas decisões: algumas vão no sentido propugnado pela recorrente, outras no adoptado pela sentença recorrida.
Assim é, na verdade.
3.2. O essencial da questão está em definir se o tributo em causa
deve qualificar-se como imposto ou taxa.
A inconstitucionalidade orgânica apontada pela recorrente só ocorrerá se a opção for no sentido de se tratar de um imposto, ou de
uma ”contribuição especial”, a merecer o mesmo tratamento que é
dado aos impostos. Apenas estes estão sujeitos ao princípio da legalidade, abrangidos pela reserva relativa de competência da Assembleia da República, a quem a Constituição atribui o exclusivo para
dispor sobre a incidência, taxa, benefícios fiscais e garantias dos contribuintes (vd. os artigos 106o, no 2, e 168o, no 1, alínea i), na versão
resultante da revisão de 1989). As taxas estão subtraídas a este regime,
ainda que hoje, após a revisão constitucional de 1997, também o
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seu ”regime geral” caiba na reserva de competência da Assembleia
da República. Sem consequências, porém, no nosso caso, pois que
o Regulamento que instituiu a nossa taxa data de 1992, não cabendo
falar de uma eventual ”inconstitucionalidade superveniente”, rejeitada, unanimemente, pela jurisprudência.
O artigo 39o, no 2, alínea l), do Decreto-Lei no 100/84, de 29 de
Março, na versão da Lei no 18/91, de 12 de Junho, atribui às assembleias municipais, sob proposta da respectiva câmara, competência
para estabelecer taxas municipais e definir o seu montante. Nos termos
do artigo 4o da Lei no 1/87, de 6 de Janeiro, entretanto sucedida
pela Lei no 42/98, de 29 de Março, constitui receita dos municípios
o produto da cobrança de taxas por licenças concedidas, bem como
das provenientes de prestações de serviços. O artigo 11o da Lei no
1/87 explicita que podem ser criadas taxas pela concessão do domínio
público e aproveitamento dos bens de utilização pública e prestação
de serviços pelas repartições ou funcionários municipais. A Constituição - artigo 241o, no 3 - inclui nas receitas das autarquias ”as
cobradas pela utilização dos seus serviços”.
Quer dizer: se estivermos perante uma verdadeira taxa, inexiste
obstáculo à sua criação pela Assembleia Municipal de Lisboa e, consequentemente, o vício assacado à liquidação impugnada.
Mau grado as divergências jurisprudenciais em redor desta matéria,
as grandes linhas distintivas entre imposto e taxa, habitualmente decalcadas de doutrina já consolidada, não tem dividido os tribunais.
Dos impostos vem-se dizendo que são unilaterais, querendo significar-se que a sua exigência não confere direito a qualquer contraprestação individualizada, não se constituindo o sujeito activo em
nenhuma obrigação específica perante o sujeito passivo. Das taxas
afirma-se o carácter bilateral, a sua ligação a uma contraprestação
específica especialmente dirigida ao sujeito passivo (mesmo que por
ele não solicitada, ou ainda que não constitua uma vantagem), consistente na prestação de um serviço, no acesso à utilização de bens
do domínio público, ou na remoção de um limite jurídico à actividade
dos particulares.
A dissensão da jurisprudência começa aqui: para alguns, quando
o ente público afasta um limite jurídico à actividade do particular,
permitindo-lhe o respectivo exercício, pode, só por isso, cobrar uma
taxa. No entender de outros, para que seja legítimo fazê-lo, terá,
ainda, que propiciar-lhe a utilização individual e efectiva de um bem
semipúblico.
Diz-se, habitualmente, que a primeira opção é a que melhor vai
com o direito fiscal, correspondendo a segunda a concepções mais
próximas do direito financeiro.
3.3. A publicidade não é uma actividade absolutamente livre. A
lei, por razões várias, de entre as quais avultam as de natureza urbanística e ambiental, condiciona-a ao respeito de vários princípios,
contidos, designadamente, no Decreto-Lei no 330/90, de 23 de Outubro, (alterado, depois, pelos Decretos-Lei n.os 74/93, 6/95, 61/97
e 275/98, de 10 de Março, 17 de Janeiro, 25 de Março, e 9 de Setembro,
respectivamente). As câmaras municipais foram incumbidas pelo legislador (vd. a Lei no. 97/88, de 17 de Agosto), de licenciar a actividade
publicitária, definindo os critérios de licenciamento para vigorar no
concelho, ”para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental”.
E porque aquelas razões existem, e são pela generalidade das pessoas reconhecidas como válidas, enquanto protectoras do interesse
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público geral, não vem a propósito, no caso em apreço, falar-se de
”licença fiscal”, isto é, da criação artificial de um limite à actividade
dos particulares só para, pela via da concessão da licença, arrecadar
uma receita caso em que não haveria dúvidas de que se não trataria
de uma verdadeira taxa.
Portanto, estando a publicidade sujeita a condicionamentos legais
e regulamentares, e cumprindo aos municípios a verificação do respeito dos princípios a que deve obedecer, e do condicionalismo a
respeitar, emitindo, depois, a correspondente licença (e renovando-a
periodicamente, após reverificação), o tributo que a propósito pretendam cobrar é, desde logo, uma taxa, se se entender que basta,
para que haja sinalagma, a remoção de um limite jurídico à prática
da actividade pelo sujeito passivo.
De resto, ao proceder à apontada verificação, ao sequente juízo
de conformidade, e ao emitir a licença, o município não deixa de
prestar ao particular um serviço que lhe é especificamente dirigido,
e do qual ele retira uma utilidade própria.
E não se diga que tal serviço não foi solicitado pelo sujeito passivo:
ainda que assim fosse, também os serviços de procura forçada (de
que são exemplos tradicionais o ensino e os registos obrigatórios)
originam taxas, e o serviço a que nos vimos referindo não deixa de
ser obrigatoriamente solicitado por quem queira publicitar na via pública os bens, serviços ou marcas que produz ou comercializa.
Nesta perspectiva, bem pode afirmar-se que o pretendente a fazer
publicidade na via pública, ou seja, a exercer uma actividade sujeita
a condicionamento, não só pede e obtém a remoção de um limite
jurídico a esse exercício, como isso acontece por obra da prestação
de um serviço pelo município, serviço esse que se traduz na verificação,
em concreto, da convergência das condições em que aquela actividade
pode ser exercida, e na emissão da correspondente licença, indispensável a tal exercício.
A taxa cobrada configura-se, deste modo, como contrapartida, não,
apenas, daquela remoção, como da actividade dos serviços do
município.
3.4. Mas, ainda que se entenda que não podem ser cobradas taxas
como contrapartida da mera concessão de uma licença, afigura-se-nos
que sempre se chega à conclusão de que os emolumentos em causa
são qualificáveis como taxa.
Diga-se, em todo o caso, que o entendimento segundo o qual não
é possível exigir uma taxa como contrapartida da remoção de um
limite jurídico a uma dada actividade nos parece, hoje, mais dificilmente sustentável, à luz do disposto no artigo 4o, no 2, da Lei
Geral Tributária, segundo o qual ”as taxas assentam na prestação
concreta de um serviço público, na utilização de um bem do domínio
público ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento
dos particulares”.
A conjunção disjuntiva ou, introduzida pelo legislador entre as expressões ”utilização de um bem do domínio público” e ”remoção
de um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares”, evidencia que basta, para que o tributo se qualifique como taxa, que
seja cobrado a propósito da remoção de um obstáculo jurídico à actividade do particular, não seja exigível que a essa remoção acresça
outra vantagem.
É certo que não é este artigo 4o da LGT que há-de servir de
padrão para aferir da constitucionalidade da norma instituidora do
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tributo. Mas o conceito adoptado pelo legislador da LGT, não se
afastando daquele que é desde há muito corrente entre nós, não
se distanciará, também, do que o próprio legislador constitucional
teve presente, ao diferenciar o regime a que sujeitou os impostos
daquele a que submeteu as taxas.
A taxa em discussão respeita à ”afixação ou inscrição de mensagens
publicitárias em bens ou espaços afectos ao domínio público, ou deles
visíveis” (artigo 6o do Regulamento de Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa).
Nos termos do artigo 84o, no 1, da Constituição, pertencem ao
domínio público ”as estadas”, ”as camadas aéreas superiores ao território acima do limite reconhecido ao proprietário ou superficiário”,
e ”outros bens como tal classificados por lei”.
O domínio público constituído pelas estradas e arruamentos é, em
regra, directa e imediatamente utilizável por todos. Esta utilização
livre e imediata não significa a inexistência de normas condicionantes;
mas a regra é que se possa transitar livremente (sem necessidade
de autorização) pelas ruas e estradas.
Porém, não se pode exercer livremente, nas ruas, toda e qualquer
actividade. Não é livre, por exemplo, a venda ambulante, o transporte
de mercadorias perigosas e a publicidade.
Nem a vocação principal da rede viária é propiciar visibilidade,
que é a utilidade procurada por quem nela publicita bens, serviços
ou marcas.
Ora, publicidade na via pública é, seguramente, aquela que é afixada
ou projectada em bens do domínio público ou de propriedade privada,
designadamente, imóveis. Mas também o é a que se apoia em estruturas de suporte, assentes na via pública, erigidas ou não para
esse fim. E ainda o é a feita na via pública, seja mediante dizeres
inscritos em veículos, seja sonoramente difundida por veículos ou
indivíduos que por ela transitam, ou a partir de imóveis, mesmo que
propriedade dos particulares.
Achando-se a mensagem publicitária afixada em bens do domínio
público, ou em estruturas assentes na via pública, pode, desde logo,
falar-se de utilização individualilizável do domínio público viário, justificação bastante para que a propósito se pretenda cobrar uma taxa,
contrapartida de tal utilização.
Em todos estes casos estamos, seguramente, perante publicidade
na via pública, relativamente à qual valem as razões que levaram
o legislador a condicionar o seu exercício, sujeitando-o, desde logo,
a licenciamento. E o que se disse com atinência ao domínio público
de circulação estradas e arruamentos vale, igualmente, para o espaço
aéreo que integra o domínio público: é pensar nas aeronaves que,
aproveitando a aglomeração de público em certas circunstâncias, rebocam faixas com dizeres publicitários, não tendo o seu voo outro
sentido que não seja o aproveitamento do espaço aéreo e da visibilidade por ele propiciada para emitir a mensagem publicitária.
Assim, independentemente de às mensagens publicitárias servirem
de suporte físico bens do domínio público (v. g. edifícios, painéis),
ou bens da titularidade dos particulares (edifícios e veículos), sempre
se pode dizer que há, do domínio aéreo, ou do viário, uma utilização
marginal, diferente daquela que a todos é livremente permitida, utilização essa que satisfaz necessidades individuais, mediante procura.
Deste modo, as vias de comunicação, e o espaço aéreo públicos, do
mesmo passo que servem necessidades colectivas (máxime, propiciar
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a circulação de pessoas e bens), satisfazem, concomitantemente, mediante procura, necessidades individuais, dos particulares que exercem
a actividade publicitária. O que faria daqueles espaço e vias bens
semi-públicos, de acordo com a definição tradicionalmente adoptada
entre nós.
E, assim, aos particulares a quem é, mediante licença, autorizada
a emissão de mensagens publicitárias no espaço aéreo ou na via pública, seria propiciada a efectiva utilização individualizada de bens
semipúblicos mesmo quando a publicidade se faz mediante letreiros
afixados em bens dos particulares, ou sons emitidos a partir deles,
ou imagens deles e(ou) neles projectadas .
O que nos levaria a considerar que, no nosso caso, estamos perante
uma taxa, pois o afastamento de um limite jurídico à actividade do
particular traduz-se na utilização individualizada, e efectiva, de um
bem semi-público.
3.5. Nem as coisas são diferentes se recusar à rede viária (ou ao
espaço aéreo) a qualificação de bem semipúblico, escolhendo-se, antes,
a de bem público.
Entre nós é tradicional dizer que são bens públicos aqueles que
só satisfazem necessidades colectivas, sem necessidade de procura,
dando-se como exemplos os serviços de defesa, ou de diplomacia.
E que são semipúblicos os que, além de necessidades colectivas, satisfazem, também, necessidades individuais, mediante procura; o
exemplo tradicional é o serviço de justiça.
Mas não pode esquecer-se que, quer os bens públicos, quer os
semi-públicos, são, todos, públicos. E que a classificação técnica pode
não coincidir com a financeira - por isso é que já se afirmou que
o serviço de estradas, sendo semipúblico sob o ponto de vista técnico,
é público do ponto de vista financeiro, pois as passagens oferecidas
são em número superior à procura a preço zero.
Ora, se a regra é que, no domínio público circulatório, bem como
no aéreo, a utilidade é indivisível, pela impraticabilidade de determinar
a que cada um dele retira, há casos em que assim não acontece.
Entre estes casos estão as pontes e auto-estradas, em que é possível
determinar essa utilidade individual. E o mesmo se pode dizer quando
alguém usa o mesmo domínio público para dele retirar uma utilidade
especial, marginal, secundária - sirvam de exemplos a venda ambulante
e a publicidade -, em que o agente aproveita a afluência de pessoas,
a notoriedade, a visibilidade, que são proporcionadas pelos espaços
públicos.
Teríamos, deste modo, que àquele a quem é permitido fazer publicidade na via pública, ou no espaço aéreo, independentemente do
meio, ou do suporte, é propiciada a utilização de um bem público.
O que legitima a exigência de uma taxa, contrapartida dessa utilização.
Improcedem, pelas razões expostas, todas as conclusões das alegações de recurso, não se reconhecendo na norma regulamentar aplicada pela liquidação impugnada o vício de inconstitucionalidade que
a recorrente lhe assaca.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo
em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença impugnada.
Custas a cargo da recorrente, fixando a procuradoria em 50%.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Fonseca Limão — Mendes Pimentel (vencido. Daria provimento ao recurso, pelos fundamentos do acórdão desta Secção de 19 de Fevereiro
último, tirado no recurso n.o 1930/02-3 que relatei).
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Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
STA — Competência em razão da hierárquia — Questão de
facto.
Doutrina que dimana da decisão:
A Secção de Contencioso Tributário do STA é absolutamente
incompetente em razão da hierarquia, se o recurso para
ele interposto, per saltum, da sentença da 1.a Instância,
não tiver como fundamento exclusivo, matéria de direito
art.o 32.o, n.o 1, al. b), do ETAF.
Recurso n.o 1933/02-30, em que são recorrente o Metropolitano de
Lisboa, EP, recorrida a Fazenda Publica e de que foi relator, o
Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Brandão de Pinho.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do STA:
Vem o presente recurso jurisdicional, interposto por METROPOLITANO DE LISBOA, EP, da sentença do TT de 1a Instância de
Lisboa, proferida em 20/Set/02, que julgou improcedente a impugnação judicial que aquela deduzira contra o acto de liquidação da
licença de publicidade, relativa aos anos de 2000 e 2001, efectuada
pela CML, no valor de 1 359109$00.
A recorrente formulou as seguintes conclusões:
”1a As quantias cobradas à ora Recorrente pela Câmara Municipal
de Lisboa para renovação de duas licenças, para a afixação de anúncios
luminosos, constituem um imposto e não uma taxa, já que consubstanciando a remoção de um obstáculo jurídico à actividade dos particulares, não correspondem nem à prestação de qualquer serviço
público, nem à utilização, pelo particular de qualquer bem do domínio
público, ou de um bem semipúblico.
2a Estando os reclamos luminosos instalados na fachada e no telhado
do prédio da ora Recorrente, estamos perante a utilização de bens
pertencentes a particulares, como resulta do artigo 1344o do Código
Civil, pois que a propriedade dos imóveis abrange o espaço aéreo
correspondente à superfície, decorrendo precisamente deste facto a
transformação das taxas liquidadas à ora Recorrente num verdadeiro
imposto.
3a E mesmo que assim não se entenda, será de admitir em tese
sem conceder, que a haver contraprestação, a mesma só existirá no
ano em que foi concedido o licenciamento, pois foi nessa ocasião
que, eventualmente, terá sido verificado pela Câmara Municipal de
Lisboa se existiam ou não condições para que fosse removido o limite
à actividade da ora Recorrente.
4a Certo é que desde a data do licenciamento, e nomeadamente
nos anos de 2000 e de 2001, a Câmara Municipal de Lisboa não
prestou à ora Recorrente qualquer serviço que se reportasse à taxa
em causa, pelo que, da ausência total de carácter sinalagmático, tal
”taxa” só pode qualificar-se como imposto.
5a A qualificação como imposto é reforçada pelo carácter anual
do pagamento.

6a E tratando-se, no caso em apreço, de importâncias exigidas a
título de renovação automática e anual de licença de publicidade,
é ainda mais notória a inexistência de qualquer actividade camarária
de suporte ou contrapartida à exigência, que não se reduza aos actos
de levantamento do condicionamento estabelecido, tratando-se desta
forma de um imposto indirecto periódico e inconstitucional por violação do princípio da tipicidade fiscal.
7a Constituindo um imposto e não uma taxa a receita em causa
está a ser cobrada ilegalmente, já que, tendo sido criada por deliberação da assembleia Municipal de Lisboa, verificou-se uma violação directa do disposto nos artigos 165o no 1, alínea i), e 103.o,
no 2, da Constituição da República Portuguesa, ou seja, uma violação
directa do princípio da legalidade fiscal.
8a Neste sentido decidiram o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 22 de Junho de 1999 (Acs. Dout. STA, 457, 51), o
Acórdão do Tribunal Central Administrativo de 6 de Março de 2001
(Boletim da Administração Central Tributária, Ciência Ténica e Fiscal,
no 401, 320), e o Acordão do Tribunal Constitucional no 63/99, de
02/02/99.
9a O critério de fixação do montante da licença de publicidade,
no caso em análise, das suas renovações, contido no artigo 16o, e
20o, do Regulamento sobre Publicidade da Câmara Mnicipal de Lisboa, que devolve para o artigo 25o da ”Tabela de Taxas, Licenças
e outras Receitas Municipais”, desliga-se do custo da eventual actividade administrativa burocrática de remoção do limite jurídico, e
assenta numa grandeza — área de anúncio — que não tem qualquer
conexão com os hipotéticos actos em que se consubstanciaria a contraprestação municipal.
10a Não é utilizado um critério que razoavelmente forneça a medida
da diferença de intensidade da actividade administrativa subjacente,
o que viola claramente os artigos 106o, no 2, e 168o., no 1, alínea l),
da C.R.P.
11a A previsão de renovações automáticas das licenças, constantes
do artigo 20o do Regulamento sobre Publicidade da Câmara Municipal
de Lisboa, é uma fraude ao disposto na Lei que constitui fundamento
à emissão do citado Regulamento, a Lei no 97/88, de 17 de Agosto,
de 1988, visto que excede o sentido e a extensão da mesma.
12a Sendo um imposto e não uma taxa a liquidação da mesma
deverá ser considerada ilegal e inconstitucional, pelo que deverá ser
declarada nula ou anulada.
13a Assim sendo, as normas contidas nos artigos 16o e 20 do Regulamento sobre Publicidade da Câmara Municipal de Lisboa (aprovado pelo Edital no 35/92, Diário Municipal no 16 336, de 19 de Março
de 1992), e no artigo 25o da Tabela de Taxas, Licenças e Outras
Receitas Municipais (aprovada anualmente em Assembleia Municipal), são inconstitucionais por violação directa do princípio da legalidade fiscal.
14a E o artigo 20o, é também materialmente inconstitucinal, visto
que estabelece restrições desproporcionadas aos Direitos, Liberdades
e Garantias, constantes dos artigos 37o/1 (Liberdade de expressão
e informação), 42o/1 (Liberdade de criação artística), 61o/1 (Liberdade
de iniciativa económica privada), e 62o/1 (direito à propriedade privada) pois prevê prazos de validade do licenciamento inicial muito
curtos e desajustados relativamente ao investimento, custos, e manutenção dos reclamos luminosos durante décadas, violando assim
o disposto no artigo 18o/12 e 3 da C.R.P.
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15a A própria Lei no 97/88, de 17 de Agosto, que constitui fundamento à emissão do Regulamento sobre Publicidade da Câmara
Municipal de Lisboa, se interpretada no sentido de permitir que o
exercício dos Direitos, Liberdades e Garantias, acima referidos, fique
sujeito a prévia autorização por acto administrativo, deve ser considerada materialmente inconstitucional.
Termos em que deve ser dado seguimento ao presente recurso
e, em consequência, revogada a Douta sentença recorrida.”
O Ex.mo Magistrado do MP, no seu parecer, excepcionou, todavia
a incompetência deste Tribunal, em razão da hierarquia, por o recurso
não versar apenas matéria de direito, atento o vertido nas preditas
conclusões 4a, 6a, 9a e 14a, ”pois que a Recorrente funda o recurso
também na afirmação de factos que o Mo Juiz a quo não estabeleceu
na sentença recorrida”.
Ouvida a recorrente, veio sustentar a competência do STA, por
o recurso versar apenas matéria de direito, já que ”a matéria de
facto constante das suas alegações, independentemente da não levada
à sentença recorrida, é . . . incontroversa, constituindo factos notórios”.
E, corridos os vistos legais, há que apreciar, em primeiro lugar,
a competência desta STA, em razão da hierarquia.
Ora, em sede factual, vem apurado que:
”a) Em 19/04/99 e 13/05/1999 a ora impugnante requereu à Câmara
Municipal de Lisboa (CML) licenças para instalação de três anúncios
em reclamos luminosos colocados nas fachada e cobertura dos prédios
sua propriedade sitos na Av. Barbosa do Bocage, no 5 e na Estrada
da Pontinha, em Lisboa, as quais lhe foram deferidas por Despachos
de 27/05, 08/06 e 09/08/1999 proferidos nos processos nos 3279/99,
4094/99 e 3278/99, de carácter anual, automaticamente renovável desde que não se verifique o seu cancelamento — cfr. procs. administrativos;
b) Os prédios identificados em a) que antecede são propriedade
da impugnante que ali desenvolve a sua actividade comercial, constituindo tal reclamo luminoso uma forma de comunicação e promoção
junto do público dos bens e serviços que a impugnante comercializa — cfr. procs. administrativos;
c) Por ofícios de 27/09/1999 e 29/09/2000, remetidos para o local
da sede da impugnante, comunicaram os serviços da CIVIL à impugnante o deferimento do requerimento e que as taxas seriam emitidas oportunamente — cfr. procs. administrativos;
d) Pelos serviços da CIVIL foi liquidada, para pagamento até
30/04/2001, à impugnante, a título de taxa pela licença de publicidade
sobre anúncios luminosos, referente aos anos de 2000 e 2001, a quantia
de esc. 1 359 109$00, ao abrigo dos artigos 24o e 25o da Tabela de
Taxas e outras Receitas Municipais — cfr. fls. 10 a 14 e procs.
administrativos;
e) No Diário Municipal no 16 336, de 19/03/1992, foi publicado
o Edital no 35/92, que contém o Regulamento de Publicidade do
município de Lisboa — cfr. procs. administrativos.”
Mas, assim sendo, o STA é absolutamente incompetente para o
conhecimento do recurso, já que este tem por fundamento, também,
matéria de facto.
Na verdade, a recorrente refere que desde a data do licenciamento,
e nomeadamente nos anos de 2000 e de 2001, a CIVIL não lhe prestou
qualquer serviço que se reportasse à taxa em causa — conclusões 4a
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e 6a; que a taxa em causa assenta numa grandeza referente à área
do anúncio — conclusão 9o; desajustamento da taxa relativamente ao
investimento, custos e manutenção dos reclamos luminosos durante
décadas — conclusão 14a.
Matéria factual que não consta da decisão recorrida.
Sendo que, como é jurisprudência uniforme deste STA, versa matéria de facto o recurso em que se apontam factos que a decisão
recorrida não fixou.
Cfr., por todos, os Acd. de 01/03/00, Rec. 24.552, 23/Fev/00,
Recs. 24.277 e 24.162, 16/Fev/00, Rec. 24.269, 19/01/00, Rec. 15.938,
e 12/01/00, Rec.23.762.
E a respectiva relevância, ou não, para a justa decisão da causa,
não pode ser equacionada para definir o tribunal competente, antes
há-de ser este, como tal, a apreciá-la.
Como é jurisprudência constante e uniforme deste tribunal, porque
a sua competência se afere pelo quid disputatum que não pelo quid
decisum, é indiferente, para o efeito, determinar a atendibilidade ou
o relevo das afirmações factuais no julgamento do recurso.
Por outro lado, a jurisprudência vem entendendo que a fixação
de factos, ainda que notórios, cabe em princípio às instâncias.
Cfr. por todos o Acd́o STJ de 5103/96 in Colectânea, 1 — pág. 122
e jurisprudência aí citada.
Mas mesmo que se entendesse poder o Supremo apoiar-se em
factos que considere notórios, apesar de não fixados pelas instâncias
— cfr. Ac. cit — , o certo é que, ao contrário do que pretende a
recorrente, não se trata de factos notórios, seja, de ”factos que são
do conhecimento geral” — arto 514o no 1 do CPCivil — cfr. o Ac.
do STJ, de 2Jul98 in Colectânea, III, pág. 7.
Pois, seguramente que não tem essa característica, o saber se a
Câmara prestou aqueles serviços, que a taxa em causa assenta concretamente na área do anúncio ou se é desajustada relativamente
ao investimento, custos e manutenção, que não estão determinados.
Cfr. Alberto dos Reis, CPCivil, Anotado, vol III págs. 259 e segs.
Ora a competência deste STA, para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos dos TT de 1a Instância, cinge-se apenas a
matéria de direito, ou melhor, radica no exclusivo fundamento, em
matéria de direito, do mesmo recurso — arto 32o no 1 al. b) do
ETAF — , constituindo, assim, excepção à competência generalizada
do TCA, ao qual, nos precisos termos do arto 41o, no 1, al. a), do
mesmo diploma, compete conhecer ”dos recursos de decisões dos
tribunais tributários de 1a Instância, salvo o disposto na alínea b)
do no 1 do arto 32”.
Assim, tais fundamentos factuais do recurso importam a incompetência deste STA para dele conhecer, fazendo, antes, radicá-la no
dito TCA.
Termos em que se acorda julgar este STA incompetente, em razão
da hierarquia, para conhecer do presente recurso.
Custas pela recorrente, fixando-se a taxa de justiça em 130 euros
e a procuradoria em 50 %.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Brandão de Pinho (relator) — Vítor
Meira — Baeta de Queiroz.
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Acórdão de 26 de Março de 2003.
Recurso no 1972/02-30. Recorrente: J.P. Leite, LDA; Recorrida: Fazenda Pública; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Fonseca Limão.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
J.P. Leite, Lda., inconformada com o acórdão, a fls. 256 e seguintes,
do T.C.A., que lhe negou provimento ao recurso que havia interposto
da sentença, a fls. 190 e seguintes, do T.T. de 1a Instância do Porto,
que lhe havia julgado improcedente a impugnação deduzida, daquele
interpôs recurso para este S.T.A., terminando as suas alegações com
a formulação do seguinte quadro conclusivo:
1 — O Douto Acórdão recorrido não apreciou, e devia ter apreciado, se á recorrente assistia ou não razão quanto a alteração, no
sentido que consta da conclusão 2a do seu recurso, da matéria de
facto que a 1a instância deu como provada.
2 — Porém, o Douto Acórdão recorrido reformulou a matéria de
facto dada como assente na 1a Instância, em termos que nem o recorrente nem a Fazenda Pública solicitaram, o que constitui excesso
de pronúncia.
3 — Acresce que o Douto Acórdão recorrido não fornece justificação alguma donde tenha resultado a sua decisão de julgar, como
julgou, a matéria de facto que deu, quer como provada quer como
não provada.
4 — E embora faça menção ao art. 712o do C.P.C. sem, no entanto,
aludir a qualquer dos seus números ou alíneas, o Douto Acórdão
recorrido não agiu dentro dos limites ou dos poderes que decorrem
do referido art. 712o.
5 — Face ao exposto, o Douto Acórdão recorrido deve ser declarado
nulo, pois violou, entre outros, o disposto nas alíneas b) e d) do
o
n 1 do art. 668o e o art. 712o, ambos do C.P.C.
Não foram apresentadas contra-alegações.
O Ex.mo Magistrado do MoPo, junto deste S.T.A., foi de parecer
que o recurso não merece provimento.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
Na conclusão 3a afirma a recorrente que o acórdão recorrido não
fornece justificação alguma donde tenha resultado a sua decisão de
julgar, como julgou, a matéria de facto que deu, quer como provada
quer como não provada.
Tem a recorrente razão em parte.
Na verdade, o acórdão recorrido, embora forneça sobejar razões
que justificam o julgamento da matéria de facto que considerou não
provada, outro tanto não acontece quanto à matéria que considerou
provada.
A matéria de facto fixada no acórdão ora recorrido é exactamente
a mesma que a fixada no acórdão proferido a fls. 218 e que, em
recurso para este S.T.A., mereceu por banda deste formação, por
acórdão a fls. 241, pronúncia que conduziu à anulação deste, cujo
teor é o seguinte:
“Ora, bem visto o acórdão recorrido, constata-se que este nada disse
sobre quais os motivos que o levaram a alterar o ponto da matéria
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de facto que fez constar da al. c) do probatório e que é totalmente
divergente da que fora fixada pela 1a Instância. A simples identificação
dos meios de prova em que esse diferente julgado se terá fundado, que
se fez constar da parte final desse item - “cfr. especialmente os documentos
de fls. 43 a 76, e de fls. 116 e v.” - não dá qualquer indicação de
qual tenha sido o critério objectivo em que o tribunal se terá estribado
para valorar esses documentos em termos de conduzirem à fixação desse
ponto de facto em termos contrastantes com os fixados nas als. g), h)
e i) da sentença da 1a Instância ou seja, não evidência a realização
de qualquer análise crítica dessas provas em termos de fundamento nem
resposta de facto diferente da que mereceu na 1a Instância e, muito
menos, se essa ampliação do julgado de facto se impunha por força
daqueles preceitos legais”.
O que este S.T.A. então afirmou e agora se transcreveu a propósito
do acórdão de fls. 218, vale também para o acórdão ora recorrido,
pois que, no ponto, coincide a matéria de facto fixada num e noutro,
sem a necessária especificação dos respectivos fundamentos. E, por
isso, é de concluir, como este S.T.A. já havia concluído no citado
aresto, “que o acórdão recorrido não especificou os fundamentos com
base nos quais julgou como julgou a matéria de facto. . .”
Acresce que, nos termos do art. 4o da Lei 3/49, de 13/1, as decisões
proferidas em via de recurso para tribunais superiores devem ser
acatadas.
Assim, o acórdão recorrido, ao omitir pronúncia quanto ao julgamento da matéria de facto, tal como lhe fora ordenado por este
S.T.A., incorreu na nulidade prevista nos arts. 668, no 1, al. d), do
C.P. Civil e 125o, no 1, do C.P.P.T., o que prejudica o conhecimento
das demais questões suscitadas nas conclusões antes transcritas
(art. 660o, no 2, 713o, no 2, e 749o do C.P.C.).
Termos em que se acorda em conceder provimento ao recurso
e em anular o acórdão recorrido, baixando os autos ao T.C.A. a
fim de se proceder a novo julgamento se possível pelos mesmos juízes.
Sem vistos.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Fonseca Limão (relator) — Ernâni
Figueiredo — Lúcio Barbosa.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Impugnação judicial. Anulação parcial do acto tributário de
liquidação.
Doutrina que dimana da decisão:
1 — O acto tributário de liquidação é divisível e, consequentemente, pode ser só parcialmente anulado pelos tribunais,
no respectivo processo de impugnação.
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2 — Deve, porém, anular-se totalmente o acto, se o vício judicialmente reconhecido resulta de, na fixação da matéria
colectável por métodos indiciários, a Administração Fiscal ter presumido uma margem de lucro que o Tribunal
entendeu excessiva, ou insuficientemente demonstrada,
pois não cabe aos tribunais, substituindo-se à Administração, escolher a margem de lucro ajustada ao caso
e proceder à correspondente liquidação.

Recurso n.o 1973/02, Recorrente: Fazenda Pública; Recorrida: Parra
& Mendonça, Lda.; Relator: Ex.mo Juiz Cons.o Dr. Baeta de
Queiroz.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorre do acórdão do Tribunal Central
Administrativo que, revogando a sentença proferida pelo M.mo Juiz
do Tribunal Tributário de 1a Instância de Setúbal, julgou procedente
a impugnação da liquidação de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) relativo ao exercício do ano de 1991 deduzida
por PARRA & MENDONÇA, LDA., com sede em Rio Tinto,
Gondomar.
Formula as seguintes conclusões:
“1.
O objecto do recurso é APENAS fixar uma margem de lucro.
2.
A impugnante aceitou expressamente que essa margem de lugar
deveria ser fixada num mínimo de 2,53 % e num máximo de 6,11 %.
3.
“A recorrente nunca pôs em causa neste recurso o método de
apuramento da matéria tributável discordando apenas da quantificação.”
4.
A AF fixou-a em 15 %, a semelhança do que tinha acontecido
em relação aos anos de 1997 e 1998, em sede de “Comissão Distrital
de Revisão de Setúbal”,
5.
E fundamentou esta margem devidamente, conforme consta das
alíneas e), f), g), h), i), j) e l) da descrição dos factos dados como
provados.
6.
A impugnante, conforme se provou nos autos [alínea d) da relação
dos factos provados] “desde o ano de 1987, inclusive, que deixou
de organizar a sua contabilidade para efeitos fiscais, não obstante
continuar a exercer normalmente a sua actividade”.

7.
O Tribunal ao anular a liquidação, para além de fazer errada interpretação dos factos, e, por isso, errada aplicação da lei (arts. 81o
do CPT e 51o e 52o do CIRC) vai além do pedido e excede as suas
competências ofendendo, igualmente, o disposto no art. 661o, no l,
do CPC.
8.
Fez, assim, o MD Acórdão, recorrido, errada interpretação do pedido, dos factos e errada aplicação da lei (arts. 51o e 52o do ClRC
e 81o do CPT e ainda e sobretudo do art. 661o, no 1, do CPC, pelo
que deve ser revogado e substituído por outro que mantenha a liquidação efectuada.”
1.2. A recorrida contra-alega, concluindo deste modo:
Recorre a Fazenda Pública fundamentalmente com base no argumento de que os Ilustres Desembargadores extrapolaram em relação
ao pedido formulado pela então recorrente Parra & Mendonça, que
se havia limitado a questionar o quantum da margem de lucro fixada,
e de que teria havido errónea interpretação da matéria de facto.
Não lhe assiste contudo razão.
Desde já em relação ao último aspecto acima referido o mesmo
tem, nesta sede, de se manter intocado porquanto o STA não sindica
em matéria de facto.
Por outro lado e quanto ao aspecto do Tribunal Central Administrativo ter actuado “ultra vel petitum” é que não se pode concordar.
É que os factos relevantes para a decisão que importava levar ao
probatório, e que o Ilustre Juiz de Direito da 1a Instância se omitiu
de fazer, afiguravam-se mesmo relevantes.
E afiguravam-se porquanto a Comissão de Revisão entrou em contradição argumentativa clara ao estabelecer uma margem de lucro
como plausível de 15 % e depois diz que tal margem só poderia ser
atingida no caso de construção em zona de forte valorização, no caso
de os terrenos terem sido adquiridos há muitos anos e terem sofrido
forte valorização, no caso de existência de encargos reduzidos mercê
por exemplo de autofinanciamento e ainda no caso de grande eficiência organizacional e capacidade técnica do pessoal da empresa.
Ou seja estipula-se uma margem de lucro que depois se diz só
em circunstâncias excepcionais podia ser atingida.
Tal alocução faz inquinar o acto tributário de falta de fundamentação adequada, falta de fundamentação essa que afecta o acto tributário no seu todo e não só parcialmente.
Ou seja denunciado o vício pela então recorrente não se encontravam os Ilustres Desembargadores vinculados à conclusão a daí
extrair.
É esta pelo menos a boa doutrina que emana do Acórdão
no 4654/2001 de 4/12/01 do Tribunal Central Administrativo, publicado
em Boletim de Ciência e Técnica Fiscal no 404 a pgs. 260 e ss. e
do Acórdão no 6166/01 de 19/3/02 publicado em Antologia de Acórdãos
do STA e do TCA ano 5 no 2o pgs. 309 e segs., de onde se retiram
situações em que os recorrentes discutiam o quantum mas em que
os Tribunais de recurso anulavam integralmente as liquidações, tudo
isto pondo em destaque o principio do inquisitório vigente em processo
tributário e não do mero dispositivo como vigente no processo civil.
Não se poderá também obnubilar a redacção do arto 121 do C.P.T.
vigente à altura, e antes da sua alteração em 1995, em que se dizia
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que se da prova produzida resultasse a fundada dúvida sobre a existência e quantificação do facto tributário deverá o acto tributário
ser anulado. Deste modo e atentos os elementos carreados para os
autos pela própria Administração Fiscal, e completados pelos carreados pela impugnante designadamente os indicadores económicos
invocados, conduziram necessariamente a fundada dúvida e logo à
anulação integral do acto de liquidação, como prescrevia aquela redacção do art. 121o do C.P.T., e não meramente parcial.
Nestes termos e nos melhores de Direito, com o Douto suprimento
do omitido, não deverá o recurso apresentado pela Fazenda Pública
merecer provimento, mantendo-se o Mui Douto Acordão proferido
pela Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo (. . .)”.
1.3. O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal é de
parecer que o recurso não merece provimento: o Tribunal não sindica
o imputado erro na fixação dos factos da causa, e não houve condenação para além do pedido, que é, na impugnação judicial, a anulação do acto impugnado.
1.4. O processo tem os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos.
2. A matéria de facto vem assim fixada:
“1)
A impugnante exerce a actividade de construção de prédios para
revenda;
2)
Faz parte do “Grupo Vidor”, agrupamento de empresas sem forma
jurídica, com carácter familiar;
3)
Os sócios da impugnante são Victor Manuel Correia Duarte e seus
pais António Parra Duarte e Maria Martinha Correia Mendonça;
4)
A impugnante desde o ano de 1987, inclusive, que deixou de organizar a sua contabilidade para efeitos fiscais, não obstante continuar
a exercer normalmente a sua actividade em 1991;
5)
A impugnante celebrou, no exercício em análise, escrituras de compra e venda das fracções autónomas dos prédios que construiu por
valores inferiores aos que efectivamente recebeu;
6)
Essencialmente por estes motivos (mencionados em 4 e 5) a Administração Fiscal no exercício de 1991 apurou o lucro tributável por
métodos indiciários;
7)
Para o efeito, considerou um desvio médio percentual entre os
valores reais das vendas e os valores declarados nas escrituras celebradas pela impugnante de 18,556 %, obtendo deste modo a quantia
de Esc. 430.304.930$00;

8)
A este valor (referido em 7) acrescentou ainda Esc. 3.413.753$00
de rendas de prédios e Esc. 2.267.365$00 de juros de vendas a
prestações;
9)
Considerando uma margem de lucro líquido de 15 % no exercício
em análise, a Administração Fiscal calculou em Esc. 729.197.076$00
os custos presumidos;
10)
E assim obteve a Administração Fiscal um lucro tributável da impugnante, no exercício de 1991, de Esc. 134.362.955$00.
11)
Inconformada com este resultado, a impugnante reclamou para
a Comissão Distrital de Revisão, que indeferiu na totalidade o pedido.
12)
Relativamente ao exercício de 1991, a Administração Fiscal liquidou
adicionalmente à impugnante Esc. 56.313.549$00, com data limite para
o pagamento em 10/02/95.
13)
Esta impugnação foi instaurada em 11/05/95.
14)
No relatório elaborado pelos Serviços de Fiscalização Tributária
em relação à situação da impugnante quanto ao IRC do exercício
em análise e que determinou a tributação referida em supra 6, consta,
com interesse, o seguinte:
«(. . .)
2.4 Custos:
Propõe-se, para efeitos da determinação dos custos presumidos,
a consideração da margem de lucro líquido de l 5 %, idêntica à fixada
em sede da Comissão Distrital de Revisão de Setúbal (art. 84o do
CPT) relativamente aos exercícios de l987 e 1988 a esta firma PARRA
& MENDONÇA, LDA.
Temos, assim:
Custos presumidos = vendas presumidas × (100 %-15 %) — vendas
presumidas × 85 %
ou seja,
Custos presumidos = 857.878.913$00 × 85 % = 729.197.076$00.
2.5. Lucro Tributável:
PROVEITOS:
Vendas/produtos (ponto 2.3.1.6) — 857.878.913$00;
Rendas/prédios (ponto 2.3.2. l) — 3.413.753$00;
Juros vendas/prestações (ponto 2.3.2.2 — 2.267.355$00;
Total — 863.560.031$00
CUSTOS:
729.197.076$00;
LUCRO TRIBUTÁVEL PROPOSTO PELA FISCALIZAÇÃO —
134.362.955$00 (cfr. fls. 268/277, cujo teor aqui se dá por reproduzido).
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Na reclamação apresentada para a Comissão de Revisão a impugnante questiona, além do mais, a margem de lucro líquido de
15 % fixada para o exercício em análise, não tendo havido na reunião
acordo dos vogais quanto a esse aspecto, conforme resulta do teor
dos seus laudos documentados a fls. 77/78 e 79/81, lendo-se no laudo
do vogal do contribuinte o seguinte:
“(. . .)
4) - Discordo igualmente da percentagem de 15 % utilizada para,
a partir das vendas determinar os inerentes custos, pelas seguintes
ordens de razões:
a) - a reclamante não dispõe de pessoal afecto à produção, desenvolvendo a sua actividade por recurso totalmente a subcontratos,
com a natural repercussão sobre a sua margem de lucro;
b) - a reclamante trabalha essencialmente com capitais alheios,
como o comprovam as hipotecas sobre os seus edifícios, facto que
o agente fiscalizador facilmente poderia ter comprovado, o que inexplicavelmente não fez, facto que fez com que a reclamante incorresse
em elevados encargos financeiros;
c) - não compreendo qual a lógica da aplicação da percentagem
em questão, 15 %, já que o agente fiscalizador não fundamenta minimamente a sua utilização, e menos compreendo a sua utilização
uniforme aos outros exercícios em questão, sabendo-se que há variações em função das obras em curso, prazos de vendas e condições
de mercado;
d) - por último, tendo consultado publicações várias, donde constam
rácios de rentabilidade do sector da construção civil, referidas na
competente reclamação, não encontrei em nenhuma delas margens
de lucro líquido superiores a 5 %.»
16)
Na falta de acordo dos vogais, o Presidente da Comissão de Revisão
decidiu a reclamação nos termos que constam do doc. de fls. 82/83,
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e onde consta,
com interesse, o seguinte:
«2. A margem de lucro proposta pela Fiscalização de 15 % foi
aplicada já por esta Comissão aos exercícios de 1987 e 1988 face
à inexistência de elementos mais concretos, que também nesta reunião
não foram apresentados pelo representante do contribuinte.
3. O valor aplicado de 15 % encontra-se justificado no relatório
do exame à escrita, consistindo no cálculo do desvio médio entre
os valores dos contratos promessa e os correspondentes valores das
escrituras e foi obtido a partir das diferenças obtidas em todos os
contratos encontrados na busca efectuada aos escritórios da empresa,
pelo que a amostra se pode considerar não enviesada.»
17)
Em 1991 as empresas de construção de prédios para revenda só
podiam atingir uma margem de lucro líquido de 15 % sobre as vendas
se beneficiassem de determinadas circunstâncias específicas, como é
o da construção em zonas de forte valorização, de os terrenos terem
sido adquiridos há muitos anos e terem sofrido forte valorização,

de existência de encargos reduzidos mercê, por exemplo, de autofinanciamentos e, ainda, de grande eficiência organizacional e capacidade técnica do pessoal da empresa (cfr. prova pericial produzida
a fls. 129 e segs. - resposta ao quesito 3o)”.
3.1. A ora recorrida impugnou a liquidação de IRC relativo ao
exercício do ano de 1991, que tomou por base um volume de matéria
colectável a que a Administração Fiscal chegou por métodos indiciários, presumindo uma margem de lucro líquido de 15 %.
Improcedeu a impugnação na 1a instância, mas melhor sorte teve
no TCA, que concedeu provimento ao recurso jurisdicional interposto
pela impugnante, revogando a sentença que julgara a causa em 1o
grau, e anulando a liquidação.
Fundou-se, para assim decidir, em que “a liquidação impugnada
sofre de ilegalidade, por violação das regras de determinação da matéria colectável ao nível do critério de quantificação utilizado, por
injustificada consideração de uma margem de lucro de 15 %, a implicar
a total anulação dessa liquidação (. . .)”.
Insurge-se a ora recorrente Fazenda Pública, porque entende que
o objecto de recurso para o TCA era, apenas, fixar uma margem
de lucro, em substituição da de 15 %, pretendendo a impugnante
que tal margem se deve situar entre 2,53 % e 6,11 %, não havendo,
por isso, lugar à anulação in totum da liquidação, mas só à anulação
parcial. Do modo como agiu, o TCA excedeu a sua competência,
ofendendo o disposto no artigo 661o, no 1, do Código de Processo
Civil, ou seja, indo além do pedido.
O Ex.mo Procurador-Geral-Adjunto junto deste Tribunal não dá
o seu apoio à tese da recorrente, entendendo que o acto tributário
não é divisível, impondo-se, por isso, a anulação total da liquidação,
tal qual foi decretado.
3.2. A verdade, porém, é que o acto tributário de liquidação, saldando-se no apuramento do imposto devido pelo sujeito passivo, é
divisível “tanto por natureza como na própria expressão legal, pelo
que é sempre susceptível de anulação parcial” - cfr. o acórdão de
22 de Setembro de 1999 no recurso no 24101, aliás, citado pelo Exmo.
Procurador-Geral Adjunto. É asserção outras muitas vezes ditada por
este Tribunal. E resulta das disposições dos artigos 145o do Código
de Processo Tributário (CPT) e 100o da Lei Geral Tributária (LGT).
Ou seja, se o juiz reconhecer que o acto tributário está inquinado
de ilegalidade que só em parte o invalida, deve anulá-lo só nessa
parte, deixando-o subsistente, no segmento em que nenhuma ilegalidade o fira.
Tal não é, todavia, possível em todos os casos.
Quando, como aqui acontece, a Administração Fiscal tenha calculado a matéria colectável por métodos presuntivos, supondo uma
determinada margem de lucro, e o juiz concluir pela inexistência de
razões bastantes para a opção por essa margem de lucro, ficando,
por isso, na “dúvida quanto à quantificação efectuada”, não lhe resta
senão anular totalmente a liquidação. É, de resto, o que resulta do
disposto no artigo 121o do Código de Processo Tributário: “sempre
que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre a existência
ou quantificação do facto tributário, deverá o acto impugnado ser
anulado”.
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É que, num caso como este, o juiz não fica a saber e, consequentemente, não pode definir (mesmo admitindo que tanto lhe é permitido) qual a margem de lucro correcta. Nada mais faz senão dizer
que é excessiva ou insuficientemente demonstrada a margem utilizada
pela Administração. E, portanto, tem que anular o acto, para que
a Administração volte a calcular a matéria colectável (presumindo,
se assim o entender, uma margem de lucro mas, desta vez, alicerçada
em fundamentos mais sólidos), procedendo à liquidação a partir daquela a que então chegue. Ao juiz não compete, em nenhum caso,
substituir-se à Administração no apuramento da matéria colectável
e na elaboração da sequente liquidação.
Nem se diga, como a recorrente Fazenda Pública, que “o objecto
do recurso é APENAS fixar uma margem de lucro”. O processo de
impugnação judicial dos actos tributários de liquidação tem por objecto
a anulação total ou parcial desses actos, e não a fixação da matéria
colectável. E a verdade é que, na petição inicial da impugnação, a
impugnante pedira a anulação total da liquidação, e só subsidiariamente a parcial da liquidação. É certo que, no recurso, delimitou
a discussão “à questão (. . .) da determinação de uma margem de
lucro líquido de 15 % que lhe foi aplicada”, e pedia a revogação
da sentença ”na parte que estabelece uma margem de lucro líquido
que extravase os 2,53 % ou, subsidiariamente, os 6,11 %”. Mas nem
por isso se podia entender que competia ao Tribunal, apreciando
o objecto do recurso, estabelecer qual era a margem de lucro adequada
ao caso. O que lhe cabia era verificar se a sentença impugnada, ao
aceitar como boa a margem de lucro de 15 %, enfermava ou não
dos vícios que lhe eram assacados, ditando a sua sorte confirmação,
anulação ou revogação. E, revogando-a, como, no caso, sucedeu, importava ditar a procedência ou improcedência da impugnação judicial.
Foi o que fez o TCA, que, deste modo, não condenou nem em
mais nem em coisa diversa do que lhe era pedido, não merecendo
a sua decisão o reparo da recorrente.
4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo,
em negar provimento ao recurso, confirmando o aresto impugnado.
Sem custas.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Baeta de Queiroz (relator) — Mendes Pimentel — Fonseca Limão.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Poderes de cognição do STA. Incompetência em razão da
hierarquia.

Doutrina que dimana da decisão:
I — Nos processos inicialmente julgados pelos TT de 1a Instância o Supremo Tribunal Administrativo - Secção de
Contencioso Tributário - apenas conhece de matéria de
direito - art. 21.o, n.o 4, e 32 n.o 1, al. b), do ETAF.
II — Se o recurso versar matéria de direito e matéria de facto
é aquela secção incompetente para dele conhecer, em
razão da hierarquia, sendo antes, para tanto, competente
a Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central
Administrativo - art. 42o n.o 1, al. a), do ETAF.
III — Não versa exclusivamente matéria de direito o recurso
jurisdicional em que o recorrente alega, nas conclusões
das respectivas alegações, factos que o TT de 1a Instãncia
não deu como provados ou controverte a factualidade
fixada.
Recurso n.o 2011/02-30 em que são recorrente a SOLIMPA II - Empresa de Limpezas, L.da, reocorrida Fazenda Pública e de que foi
relator o Exmo Juiz Cons. Dr. Alfredo Madureira.
Acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Inconformado com a aliás douta sentença proferida pelo TT de
1.a Instância do Porto, 1.o Juízo, 2.a Secção, que lhe julgou improcedente, por não provada, a impugnação judicial que deduzira contra
liquidação e contra a execução fiscal n.o 3387-01/101583.4 de IVA
dos meses de Janeiro e Abril a Outubro de 2000, que antes deduzira,
dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal Administrativo SOLIMPA II - Empresa de Limpezas, Limitada, nos autos convenientemente identificada.
Apresentou tempestivamente as respectivas alegações de recurso
jurisdicional, formulando as pertinentes conclusões - cfr fls. 60 e 60 verso, que aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os
efeitos legais.
Não houve contra-alegações.
Depois, já neste Supremo Tribunal e ao abrigo do disposto no
art. 288.o do CPPT, o Relator suscitou a questão prévia da incompetência, em razão da hierarquia, nos termos do disposto nos arts. 21.o
n.o 4, 32.o, n.o 1 al. b), e 41.o, n.o 1, al. a), do ETAF, artigo 280.o
do CPPT e 722.o n.o 2 do CPC por, em seu entender, o presente
recurso jurisdicional não versar exclusivamente matéria de direito,
Uma vez que, entendeu, «... a Recorrente ... controverte e questiona
o impugnado julgado ..., além do mais e fundamentalmente quanto
à matéria de facto fixada e subjacente à sindicada decisão; atente-se,
por exuberantemente elucidativo no teor das conclusões 1a e 2a.
E que, assim o presente recurso não se circunscrevia, como deveria,
exclusivamente à matéria de direito, antes remetendo a controvérsia
proposta e a dirimir também para a necessariamente previa fixação dos
factos materiais da causa.
Incompetência, nos termos dos também invocados artigos 3.o da
LPTA e 16.o do CPPT, obstava ao conhecimento do mérito do recurso
apresentado.
Ouvida a Recorrente àcerca da «questão prévia» assim suscitada
- art.o 704.o do CPC -, pelo requerimento que fez juntar e consta
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de fls. 67 e admitindo, ao menos implicitamente, a verificação da
suscitada questão prévia, desde logo, requereu, para a hipótese de
vingar tal entendimento, a oportuna remessa dos presentes autos ao
tribunal que vier a ser entendido como competente para conhecer
do recurso.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo
Tribunal Administrativo pronunciou-se depois (cfr. art. 289.o, n.o 1,
do CPPT) no sentido de nada ter a opor a que se dê acolhimento
ao entendimento expresso pelo Relator a fls. 65.
Colhidos em seguida os vistos dos Ex.mos Juízes-Adjuntos (art. 289.o,
n.o 2, do CPPT), cumpre agora decidir, desde logo e em primeiro
lugar, a suscitada questão da incompetência em razão da hierarquia.
Questão que, não só por não controvertida, mas porque manifesta,
não pode deixar de proceder.
Na verdade e como se anota no referido despacho do Ex.mo Relator,
nas apontadas conclusões das suas alegações e nestas a Recorrente
sindica o impugnado julgado no que tange ou concerne aos factos
da causa pois, ao arrepio da factualidade estabelecida pela sindicada
sentença, seriada de 1 a 3 de fls. 49 dos autos, que aqui e para todos
os legais efeitos se dá por reproduzido, alega em síntese conclusiva
e além do mais que:
«1.a - Os factos assentes na sentença estão muito incompletos e errados.
2.a - Outros há na P.I. que têm de ser considerados.»
O que exuberantemente significa que, assim, o presente recurso
não versa efectiva e exclusivamente matéria de direito e que, por
isso mesmo, se verifica a suscitada questão prévia da incompetência
em razão da hierarquia desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo,
Já que, na verdade e como se deixa evidenciado, a controvérsia
proposta com o presente recurso jurisdicional há-de antes ser dirimida,
nos termos das aplicáveis e invocadas disposições legais, pelo Tribunal
Central Administrativo, Secção de Contencioso Tributário.
Esta é a constantemente afirmada e uniforme jurisprudência deste
Supremo Tribunal Administrativo, Secção de Contencioso Tributário.
Assim e nos termos dos invocados arts. 21.o, n.o 4, 32.o, n.o 1,
al. b), e 41.o, n.o 1, al. a), do ETAF e 167.o do CPT, com referência
ao art. 109.o, n.o 2, daquele estatuto,
Acordam os Juízes desta Secção em julgar verificada a suscitada
«questão prévia» e, consequentemente, declarar a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo incompetente,
em razão da hierarquia, para conhecer do objecto do presente recurso,
Indicando como competente, para tanto, a Secção de Contencioso
Tributário do Tribunal Central Administrativo, ao qual, após o eventual trânsito e face ao requerido a fls. 67, haverão de ser, sem mais,
remetidos os presentes autos, já face ao teor da ultima parte do parecer
do Ex.mo Magistrado do Ministério Público de fls. 69.
Custas pela Recorrente fixando a taxa de justiça em E 125 e a
procuradoria em 50 %.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Alfredo Madureira (relator) — Ernâni Figueiredo — José Joaquim Almeida Lopes (vencido, pois este
STA é competente).
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Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Recurso jurisdicional. Conclusões inidóneas. Improcedência.
Doutrina que dimana da decisão:
Improcede necessariamente o recurso interposto de decisão
da 1.a Instância quando as conclusões da atinente alegação
se alheiam de todo daquela e da respectiva fundamentação,
sendo por isso inidóneas para conduzir ao resultado próprio
dos recursos jurisdicionais - revogação, alteração ou anulação do decidido.
Recurso n.o 2030/02-30, em que são recorrente a NUTRINVESTE
- SGPS, SA, e recorrida a Fazenda Pública e de que foi relator
o Ex.mo Juiz Conselheiro Dr. Mendes Pimentel.
Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário
do STA:
NUTRINVESTE - Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA,
com sede na Calçada Ribeiro dos Santos, 19, 2o, em Lisboa, inconformada com a sentença do 2o Juízo do TT de l.a Instância de Lisboa
de fls. 203-209 que, por caducidade do direito de acção, absolveu
a Fazenda Pública da Instância, dela interpôs recurso para este Supremo, rematando a atinente alegação (que dirige a ”Venerandos
Senhores Juízes Desembargadores”, olvidando o estatuído no n.o 1
do artigo 78o do ETAF e no artigo 20o, n.o 1, do ESTATUTO DOS
MAGISTRADOS JUDICIAIS) com as seguintes conclusões:
1) O Tribunal pode optar por aguardar pela decisão do Tribunal
de Justiça das Comunidades Europeias, em matéria em tudo idêntica
à dos autos, já suscitada por tribunal português, e suspender a instância
nos termos do art.o 279o do CPC.
2) Caso assim não entenda, o Tribunal poderá optar por aguardar
decisão do pedido de revisão já apresentado na DGRN e já junto
aos autos e suspender a instância nos termos do art.o 279o do CPC.
Não houve contra-alegação.
O distinto PGA entende que ”nas alegações do recurso e nas respectivas conclusões, a Recorrente não ataca o julgado, que, aliás,
ignora de todo.
Há, assim, que confirmá-lo, negando-se, consequentemente, provimento ao recurso.”
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
A instância desenhou o seguinte quadro factual:
a) Em 30.VI.1999, no 1o Cartório Notarial de Lisboa, foi celebrada
uma escritura pública tendo por objecto o aumento do capital social
de NUTRINVESTE - Sociedade Gestora de Participações Sociais,
SA, de esc. 6 250 000 000$00 para esc. 9 100 000 000$00.
b) Nessa data, tal Cartório efectuou a liquidação da conta devida
da celebração da aludida escritura, da mesma constando, além do
mais, a quantia de 4 286 000$00. liquidada por aplicação das regras
previstas no art.o 5o, n.o 1, da Tabela de Emolumentos do Notariado
aprovada pela Portaria 996/98, de 25.XI, com a redução prevista no
art.o 60o da Lei 87-13/98, de 31.XII.
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c) Em 05.VII.1999, a impugnante efectuou o pagamento da conta
identificada em b).
d) Em 20.VII.2000, deu entrada no 1o Cartório Notarial de Lisboa
a impugnação apresentada por NUTRINVESTE, tendo por objecto
a sobredita liquidação.
O tribunal a quo, conhecendo da questão prévia (suscitada pelo
M.o P.o) da extemporaneidade da presente impugnação judicial, julgou-a procedente, proclamando a caducidade do direito de acção,
em consequência absolvendo a Fazenda Pública da instância.
Sucede, como bem nota o EMMP junto deste Supremo Tribunal,
que a Rct., na alegação deste recurso jurisdicional e nas respectivas
conclusões se alheou de todo do julgado, não lhe desferindo o mais
leve ataque.
Ora, como é sabido, o ŕecurso traduz-se num pedido de revisão
da legalidade ou ilegalidade de decisão judicial, a fazer por um órgão
judicial diferente (superior hierarquicamente), ou pelo mesmo, em
face de especiais razões e argumentos, no caso do recurso extraordinário de revisão (art.o 772o, n.o 1, do CPC) - cfr. Castro Mendes,
Recursos, edição da AAFDL, 1980, p. 4).
E, de harmonia com o estatuído no artigo 690o, n.o l, do mesmo
compêndio adjectivo, o âmbito e o objecto do recurso são fixados
pelas conclusões formuladas na respectiva alegação (sem prejuízo,
naturalmente, do estatuído no artigo 684o-A de tal diploma, que,
in casu, não foi accionado pela Rcd.a), apenas se impondo ao tribunal
ad quem conhecer da decisão recorrida e dos vícios, de forma ou
de fundo, que lhe são imputados, ressalvadas questões de conhecimento oficioso.
Recorre-se para se reagir contra uma decisão jurisdicional que se
considera não estar conforme à lei; para um tribunal superior se pronunciar sobre a decisão judicial proferida por um, tribunal inferior,
que, no entender do recorrente, violou a lei, por enfermar de vício
de forma - nulidades ou inexistência - ou de fundo - erros de julgamento (cfr. Direito Processual Administrativo Contencioso, de Ferreira Pinto e Guilherme da Fonseca, pp. 127 e segs.).
Assim, quando as conclusões da alegação do recorrente se alheiam
da decisão recorrida, não se lhe referindo, nem criticando a fundamentação em que se baseou, são as mesmas ineficazes para a pretensão de sobre aquela recair o juízo de legalidade em que se traduz
a censura jurisdicional do tribunal superior, com a consequente improcedência do recurso.
É a situação que se nos perfila.
Na verdade, a recorrente, em ponto algum da sua alegação lato
sensu, explana contra a decisão recorrida a indispensável antítese discursiva, sequer ensaia demonstrar o desacerto dos respectivos fundamentos. Patentemente, a Rct. não põe minimamente em crise a
fundamentação de direito de que o M.mo Juiz de Direito a quo se
socorreu para respaldo da decretada absolvição da instância.
No claro dizer do acórdão desta Secção de 09.VI.1999 - rec.23 777,
”as questões suscitadas nas alegações e conclusões do recurso jurisdicional ora apresentado não consubstanciam qualquer crítica ou
manifestação de discordância com o decidido e respectiva fundamentação jurídica.
Porque assim, não poderão naturalmente conduzir ao resultado
próprio ou típico dos recursos jurisdicionais, isto é, à revogação, alteração, ou anulação do decidido, antes se revelando de todo ineficazes
para produzir o desejado efeito jurídico.”
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Pelo exposto, acorda-se negar provimento ao recurso, mantendo-se
a decisão recorrida.
Custas pela recorrente, com procuradoria de 50%.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Mendes Pimentel (relator) — Fonseca Limão — Pimenta do Vale.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Assunto:
Objecto do recurso.
Doutrina que dimana da decisão:
Tendo o impugnante impugnado o acto de liquidação de juros
compensatórios, não pode, em sede de recurso jurisdicional,
passar a impugnar o imposto de que esses juros são um
acessório.
Recurso n.o 24 407. Recorrente: Irmãos Melo - Soc. de Carp. e Const.
Civil, Ld.a Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz Cons.o
Dr. Almeida Lopes.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Com fundamento em inconstitucionalidade das normas que permitem a tributação por métodos indiciários, em falta da fundamentação e em falta de notificação dessa fundamentação, IRMÃOS MELO — Sociedade de Carpintaria e Construção Civil, Ld.a, com sede
em Caselhos, Espadanedo, Cinfães, deduziu impugnação judicial contra o acto de liquidação de juros compensatórios sobre o IVA referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 1991.
Por sentença de fls. 24 e seguintes, o Tribunal Tributário de Viseu
julgou a impugnação improcedente, pois o acto impugnado está fundamentado e ela recebeu o relatório da inspecção.
Não se conformando com esta sentença, dela recorreu a contribuinte
para este STA, tendo apresentado as sus alegações de fls. 39 e seguintes, cujas conclusões não se dirigem à impugnação do acto de
liquidação de juros compensatórios, mas ao acto de liquidação do
IVA. No entanto sustenta que o acto de liquidação do IVA não está
fundamentado, que a entidade que praticou o acto é incompetente,
que não foi notificada da fundamentação, que não entende as operações da liquidação do IVA, que a tributação por métodos indiciários
é inconstitucional.
Neste STA, o MoPo emitiu parecer nos termos do qual se deve
negar provimento ao recurso.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir a questão de saber se
a decisão recorrida deve ser confirmada ou reformada.
Salvo sempre o devido respeito, mas a recorrente labora num profundo equívoco: impugnou na petição inicial o acto de liquidação
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de juros compensatórios e agora, no recurso, impugna o acto de liquidação do IVA, de que os juros compensatórios são um acessório.
Isto basta para termos de concluir que o recurso não tem objecto,
pois trata de matéria diferente do que foi impugnada na 1.a instância.
Como é óbvio, a fundamentação dos juros compensatórios é uma
operação matemática da aplicação da taxa legal ao imposto que deixou
de ser liquidado, tendo em conta o tempo decorrido. Os juros compensatórios nunca são liquidados com base em métodos indiciários,
ao contrário da dívida principal, que é o IVA.
Nestes casos, acordam os juízes desta STA em negar provimento
ao recurso.
Custas pela recorrente, com 50 % de procuradoria.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Almeida Lopes (relator) — António
Pimpão — Brandão de Pinho.

Acórdão de 26 de Março de 2003.
Recurso n.o 24 508. Recorrente: HOTELIDES - Soc. Empreendimentos Turísticos, L.da Recorrida: Fazenda Pública. Relator: Ex.mo Juiz
Cons.o Dr. Almeida Lopes.
Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
Nos presentes autos de recurso jurisdicional em que é recorrente
HOTELIDES - Sociedade Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros
de Melides, L.da, e recorrida a Fazenda Pública, foi proferido o acórdão
de fls. 516 e seguintes, que negou provimento ao recurso pelo facto
de o mesmo conter uma questão novo que não tinha sido apreciada
pelo tribunal recorrido.
A recorrente, pelo requerimento de fls. 521 e seguintes, argui a
nulidade do acórdão por omissão de pronúncia e por excesso de
pronúncia.
A Fazenda Pública entende que o acórdão não é nulo.
O MoPo não se pronunciou.
Cumpre decidir a arquição de nulidade.
Como resulta do acórdão desta STA, este Tribunal não se pronunciou sobre a questão posta no recurso pelo facto de a mesma
ser uma questão nova (falta de escritura) não colocada ao tribunal
a quo e que não se pronunciou sobre a questão resolvida pela decisão
recorrida pelo facto de esta não ter sido impugnada nas alegações
de recurso.
Entende a requerente que o acórdão é nulo por omissão de pronúncia. Mas não tem razão, pois o juiz tem de se pronunciar sobre
todas as questões postas pelas partes, “exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras” (art.o 660.o, n.o 2,
do CPC).
O STA decidiu não se pronunciar sobre a questão posta pelo facto
de a mesma ser questão nova. Logo, o STA pronunciou-se dizendo
por se não pronunciava: era questão nova.
Daí que não exista omissão de pronúncia.
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Também não há excesso de pronúncia, pois este STA não se pronunciou sobre outras questões, para além de ter apreciado a sua
própria competência para conhecer do recurso. Como é óbvio, o STA
somente se podia pronunciar sobre o recurso se para tal tivesse competência. É a chamada “competência da competência”, pois a competência é sempre de conhecimento oficioso do tribunal. Um tribunal
somente se pode abalançar a conhecer de uma questão se for competente para dela conhecer. A competência é sempre uma questão
prévia ao conhecimento de qualquer outra questão.
Nestes termos, indefere-se a reclamação.
Custas pela reclamante, com E 75 de taxa de justiça.
Lisboa, 26 de Março de 2003. — Almeida Lopes (relator) — Alfredo
Madureira — Ernâni Figueiredo.
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